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Alla barns lika rätt till utbildning!

Remissyttrande från Pippis Hemskola ideell förening, vad gäller
Skollagskommitténs förslag till ny skollag.

Lummelunda, 15 september 2003
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Sammanfattning
F.r.o.m. läroplanen från 1994 (Lpo 94) är inte skolans primära uppgift längre att
förmedla kunskaper utan att förmedla värdegrunden, att fostra
samhällsmedborgarna att acceptera den representativa demokratins principer
som bl.a. i praktiken innebär att en liten maktelit kan styra ett helt folk.
Målsättningen med denna skollag är att stärka statsmaktens inflytande över barn
och ungdomars fostran med målsättning att alla barn mellan 2 och 18 år gamla
skall inkorporeras i utbildningsväsendet.

Man gör detta bl.a. genom att förändra begrepp som att alla barn, även i
förskola och dagis, skall benämnas och betraktas som elever, med krav på
pedagogiskt utbildade barnskötare och pedagogiskt genomtänkt verksamhet.
Vidare har man omdefinierat ordet utbildning: ”Begreppet utbildning bör enligt
kommittén ges följande innebörd: den verksamhet inom vilken undervisning sker
utifrån bestämda mål.” Med andra ord kan man inte uppnå ett tillstånd av
utbildning utan att undergå undervisning i en skola.

Mycket talar för att nästa steg i denna plan blir att bygga ut skolplikten till att
omfatta alla barn i ålders 2-18 år.

Vi förordar en rätt till lika utbildning för alla barn överallt – varken mer eller
mindre.

Lummelunda, 15 september 2003

Tomas Persson
PippisHemskola.nu Ideell förening
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Inledning
Under vårt arbete med att ta fram PippisHemskola.nu – Hembaserad
Distansutbildning för alla barn överallt – har vi studerat lagar, förordningar och
andra styrdokument som rör det offentliga skolväsendet, t.ex. dokumentation
om friskolor, hemundervisning och kompletterande svenskundervisning.

Det som slagit oss med häpnad är den orättvisa som råder när det gäller olika
former av utbildning i grundskolan. Vi trodde i vår blåögdhet att den ”värdegrund
som skall genomsyra all utbildning i Sverige” även gällde inom det offentliga
skolväsendet! Vi beslöt oss därför att skriva till Skollagskommittén och påpeka
vad vi anser är brister som borde åtgärdas.

Vårt inlägg till Skollagskommittén utgår från följande frågeställning: Hur skall
Sveriges regering och riksdag förändra nuvarande lagstiftning för att leva upp till
rådande skollags Portalparagraf 1 kap. 2§:

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara
likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna
kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov. Verksamheten i
skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den
som verkar inom skolan:

1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och
rasistiska beteenden. (SFS1997:1212).”

Vi anser att det offentliga skolväsendet långt ifrån lever upp till denna centrala
och grundläggande del av skollagen.

Vår övertygelse är att man inte kan ta fram en lösning som passar alla och som
gör att alla får exakt samma tillgång till utbildning. Strategin måste bygga på att
det ska finnas en rad olika utbildningsformer för att alla barn i största möjligaste
mån ska få lika tillgång till utbildning.

För att nå detta mål räcker det inte att bara göra några smärre förändringar i
lagen eller att lägga obegränsade resurser på utbildning av lärare och till
skolorna. Vi måste tänka om helt och hållet. Vi måste ifrågasätta hela vårt
samhälle såsom det utvecklats under de senaste tiotals åren.
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Skolplikt vs. Lika rätt till utbildning för alla barn – överallt
3 kap. i skollagen tar upp skolplikten:

” Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom.”

Utgångspunkten för målet att våra barn ska få en god utbildning är skolplikten,
som förvisso motsvaras av en rätt till utbildning i det offentliga skolväsendet. Det
låter kanske i många öron bra men skolplikten härstammar från en tid när folk
var uppdelade i olika samhällsklasser och segregationen var stor. Skolplikten var
riktad mot den outbildade arbetarklassen. En arbetarklass som man vill få in i
fabrikerna och därför behövde de redan som barn lära sig hålla tider och att lyda
order.

Andra argument för skolplikten har också varit att förhindra barnarbete.

Idag har vi en väl (för) utbildad befolkning och det finns nog ingen som anser att
vi har en arbetarklass, eller?

Likväl utgör skolan Sveriges största arbetsplats. En arbetsplats som de flesta
arbetarna (barnen) tvingas gå till för att under större delen av dagen tvingas
umgås med runt 30 individer i exakt samma ålder. De har inte valt sina
klasskamrater och de har ingen rätt att byta klass. Om de har tur att ha en
annan skola i närheten och är rejält försigkomna kanske de kan övertyga sina
föräldrar att få byta skola. (Jämför artikel av Generalsekreteraren i Rädda Barnen
för ett år seda.)

I denna påtvingade miljö är barnen förpliktigade att vistas 6.665 timmar under
loppet av 9 år. Det är också denna arbetsplats som efter de 9 åren på ca 25% av
barnen kommer att sätta stämpeln ”icke godkänd” (OBS! det är inte så att
eleven får betyget icke godkänt i ämnet utan eleven/individen blir icke godkänd)
En stämpel som inte går att tvätta bort. Barnet har inte någon rätt att tenta om
utan hamnar med automatik bland de övriga misslyckade barnen i
”tvångsprogrammet” – det individuella.

Innan dess har ca 10.000-tals barn redan gallrats bort och placerats i särskola.
Antalet barn som placerades i särskolan ökade med mer än 50% under 90-talet
för att nu uppgå till ca 10.000 barn. Vad som är en ny utveckling är de många
DAMP/ADHD- resp. dyslexidiagnosticerade som nu placeras i Särskolan. Om man
tror på rapporterna som i strid ström citeras i media är uppskattningen att
120.000 barn/ungdomar har DAMP/ADHD och 25% av svenska befolkningen lider
av olika grad av dyslexi.

Vad vi försöker säga är att vi kanske befinner oss mitt i ett systemfel. Och
eftersom utvecklingen går så snabbt har vi hamnat i en situation av fartblindhet
– vi ser inte vad som händer och kan därför inte fatta de beslut som krävs för att
utvecklingen skall hejdas och för att vi ska komma in på rätt spår igen.
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Skrota skolan – länge leve rätten till utbildning
Skollagskommittén gick i våras ut med buller och bång och meddelade att det
inte längre finns barn utan alla som omfattas av de lagar som Skollagskommittén
har i uppdrag att se över, numera är elever.

Vårt förslag är i stället att vi borde avskaffa begreppet elev och återinföra
begreppet barn. Utöver detta är det dags att skrota metaforen skola och börja
från grunden – att ta fram ett system som är anpassat till den tid vi lever i och
de olika livsstilar människor har.

I näringslivet är det regel att en avdelning, en industri eller ett företag
som inte läggs ned för att frigöra resurser för annan verksamhet. Under
tiden efter andra världskriget har industrin gått ifrån 5-årsbudgetar till Just In
Time och Delivery on Demand. Dagens näringsliv är anpassat till att skräddarsy
varje vara och varje tjänst allt efter kundens specifika behov. Volvo bygger inte
länge bilar för lager utan skräddarsyr varje bil efter en specifik beställning från
en specifik kund.

Varför skulle inte Skolan kunna fungera på samma sätt?

Jo, det finns fler saker som vi måste skrota och det är att alla vuxna tror att barn
(och vuxna) måste lära sig mer och mer för varje år som går. Detta är ett
absolut felslut. Grunden kanske ligger i vuxnas oro som kommer från det faktum
att de inte riktigt förstår sig på datorer (för att inte tala om mobiler). Jämfört
med tidigare har persondatorerna och Internets genombrott betytt av vi inte
längre måste lära oss så mycket (läs utantillkunskaper).

Lika viktigt som tidigare är dock att vi lär oss läsa, skriva och kommunicera i alla
dess former. Viktigare än tidigare är att vi lär oss kritiskt granska all den mängd
information som vi översköljs med från ett allt växande antal medier. De
”absoluta” filter som bl.a. utgjordes av lärare fungerar inte längre.

Ytterligare något som vi måste skrota är tron att man bara kan lära sig i skolan.
Ett allt större antal föräldrar inser att de flesta barn inte lär sig något skolan.
Mycket talar för att skolan påverkar barnets inneboende lust att vilja lära sig
negativt. Mycket talar för att barn skulle lära sig mer och skulle vilja fortsätta att
lära sig mer om de INTE gick i skolan.

Och nu till den känsligaste av alla frågor – lärarna.
Varför är denna fråga så känslig? Hur har man lyckats skapa myten om läraren
som den ende person som kan lära ett barn något? Varför fortsätter man att
förstärka segregationen/skillnaden mellan lärare och övriga i samhället? Om det
nu skulle vara så att lärarna var så bra på att lära barn, varför har vi så många
misslyckade och illamående barn i skolan?

Vi är övertygade om att de allra flesta, för att inte säga alla, lärare gör en otrolig
arbetsinsats och det är ju hedervärt. Men alla studier som görs visar att detta
engagemang från lärarna enbart verkar leda till utbrändhet inom lärarkåren och
att fler och fler behöriga lärare söker sig bort från läraryrket. Lärarna får varken
stöd ifrån sina chefer, från sina fackförbund eller från staten. Lärarna skall alltså
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utföra det arbete vi som föräldrar inte orkar med, de skall lära våra barn allt, de
skall uppfostra barnen, de skall lösa alla sociala konflikter på sin arbetsplats (i
klassrummen) de skall vara tillgängliga för kunden (föräldrar och barn) dygnet
runt – och detta skall ske mot en betalning som är skrattretande liten.

Rapporter som den från SSU gör en inte mer övertygad om skolans resultat och
lärarkårens framtid.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=77088&previousRenderType
=2

” Två tredjedelar av Sveriges högstadieelever känner sig stressade.
Drygt hälften tycker inte att de får tillräcklig hjälp från lärarna. Endast
10 procent är nöjda med inflytandet i skolan.”

Ny teknik, ny metodik och ny kunskap om lärandet
Vi måste gå ifrån det traditionella tänkandet och dra nytta av allt det nytänkande
som finns tillgängligt för alla – överallt.

Det finns en sak till som måste revolutioneras och det är vuxnas förhållningssätt
till barn. Vi kallar det kort och gott föräldraengagemang. Föräldrar som skaffar
sig barn måste sätta sig ned och tänka till varför de ska skaffa barn. Och de som
har barn måste, vi upprepar måste, ta sitt ansvar som föräldrar. I princip i alla
rapporter som handlar om barn som hamnat snett eller inte trivs eller mår dåligt
hänger den eviga frågan i luften: Var finns alla föräldrar – var är de vuxna?

Vi har lyckats skapa ett generationssegregerat samhälle som effektivt skiljer
barn, föräldrar och deras föräldrar åt. Vi gör snart ingenting ihop. Som det ser ut
går utvecklingen mot att barn separeras från vuxenvärlden från 4-18 års ålder.
För många barn börjar det redan när de fyller 1 år och många går sedan i
högskola ytterligare flera år.

Idag anser många, bl.a. Skolverket, att skolans viktigaste funktion är den
sociala! En vid första betraktelse korrekt iakttagelse som tyvärr lett till ytterligare
ett paradoxalt felslut.

Man försöker använda en av skolans mer fundamentala konstruktionsfel för att
rättfärdiga densamma. Vad man säger är att denna onaturliga och påtvingade
sociala miljön som skolan manifesterar skulle vara det enda sättet för barnet att
ta till sig den värdegrund som vi vuxna (läs föräldrar) har beslutat skall överföras
till barnet.

Man kan fråga sig om denna konstruktion har kommit till för att minska
föräldrars dåliga samvete för att de varken har ork eller tid att fostra, bry sig om
sina barn?

Jämför bl.a. ”Ruled by peers” av Karen Gram Handlar om den utveckling vi ser i
vårt samhälle där barn blir barns föredömen i brist på vuxen närvaro.
http://www.flora.org/homeschool-ca/ab/article.html

Socialisation by Mike F-W  The "S" Word Socialisation
Hur viktigt är det egentligen för barns utveckling att umgås i skolan?
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http://www.home-education.org.uk/socialisation.htm

Vi har tyvärr inte hittat varken svensk debatt eller forskning inom området!

Alternativet skulle kunna vara att det egentligen är en fråga om indoktrinering.
De behöriga lärarna lär sig en doktrin på lärarhögskolan som inte är i
överensstämmelse med föräldrarnas och därför försvaras skolan med näbbar och
klor.

Den nya Utbildningslagen – Ett tomt vitt ark

Fyra grundpelare för en ny utbildningslag:
• Tag bort skolplikten och ersätt den med en förstärkt rätt till utbildning för
barnet.
• Förtydliga föräldrars rätt och skyldighet vad gäller barnets uppfostran och
utbildning
• Flytta över ansvaret för den kommunala skolan till Staten för att erhålla en mer
homogen och rättvis skola. Att alla skolformer är likvärdiga – överallt
• Förtydliga värdegrunden.

För det första måste en ny skollag grundas på:

Alla barns lika rätt till utbildning – överallt

Jämför ”Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter”
http://boes.org/un/sweun-b.html

” Artikel 28
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis
förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt

(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla;…”

För det andra måste föräldrar rättigheter och motsvarande skyldigheter tydligt
formuleras.

Jämför; FN:s konvention om DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
http://www.un.dk/swedish/se_mennskeret/se_menneskeret_frame.htm

Artikel 26, 3 st
”Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta
rummet deras föräldrar.”

Och för det tredje: Vem ska ansvara för att alla barn i Sverige ska ha lika rätt till
utbildning oberoende av var man bor?
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Det är möjligt att man kan ha en organisation som bygger på att Kommunerna
har ett uppdrag från Regering och riksdag att driva ”kommunala skolor” – men
detta är en omöjlighet om kommunalpolitiker ska ha ansvaret.

Skollagskommittén har kommit med ett förslag där man kräver att lärare ska ha
pedagogisk examen från lärarhögskolan för att få sätta betyg. Ett av skälen till
detta är bl.a. för att ”elevernas rättssäkerhet ska kunna stärkas, till exempel för
dem som behöver särskilt stöd”.

Om man ser till kommunnämnderna är det lekmän som sitter där. Det enda som
krävs för att bli nämndledamot är att man är 18 år gammal. Man behöver inte
ens ha gått ut grundskolan.

Vad detta har inneburit och innebär återspeglas alltför tydligt i de dagliga
rapporter i media som illustrerar det offentliga skolväsendets accelererande
förfall.

Staten måste ta tillbaka ansvaret för den kommunala skolan.

För det fjärde krävs ett förtydligande av värdegrunden.

Formuleringen i skollagen är följande:

” Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Särskilt skall den som verkar inom skolan:

1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och
rasistiska beteenden. (SFS1997:1212).”

Vid en första snabb genomläsning kan väl de flesta hålla med om vad där står.
Men om man ger värdegrunden något mer tid och eftertanke, läser igenom
Läroplanen (Lpo 94) som i stora delar genomsyras av just denna värdegrund,
och sedan relaterar den till utvecklingen i skolan under den tid värdegrunden
funnits, blir bilden en annan.

Förtydliga värdegrunden

Bakgrund

Demokrati och värdegrunden
Värdegrunden introducerades först 1992 och inkorporerades i Läroplanen 1994
(Lpo 94), och redan år 2000 ansåg regeringen värdegrunden så etablerad att
man kunde utropa "värdegrundsåret".
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Vad vill man då uppnå med denna värdegrund? Man talar om att det gäller att
utveckla barns och ungas demokratiska kompetens. Kritiskt tänkande och
konstruktiva diskussioner är värdegrundens kärna och livsnerv heter det och
Skolverket skriver att värdegrunden "handlar om relationer, hur människor
bemöter, kommunicerar och värderar varandra".

Hut uttrycker sig denna värdegrund i Skolans Styrdokument?

I Skolagens Portalparagraf kan man läsa följande: ” Verksamheten i skolan skall
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.”

Dessa grundläggande demokratiska värderingar måste antas vara detsamma
som värdegrunden. Enligt historikern och pedagogen Bo Andersson vilar
värdegrunden på fem pelare: människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män,
solidaritet med svaga och utsatta.

I läroplanen och skrifter från Skolverket preciserar man närmare denna
värdegrund:

Man talar i Lpo94 om ” demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar
och vara delaktig”, ”demokratiska arbetsformer”. Skolverket  går steget längre
och betonar betydelsen av att lära sig ”demokratiska beslutsformer” som en
viktig del av det ”demokratiska uppdraget”. Det talas även om ”…skolor och
förskolor ska fostra demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och verka i
ett demokratiskt samhälle”.

Man kan då fråga sig om värdegrunden är detsamma som alla dessa andra
demokratiska uttryck.

Om vi utgår från att söka ett svar på: vad är demokrati?

I Nationalencyclopedien står följande att läsa:
” demokrati (grek. demokrati´a 'folkvälde', av Ndemo- och efterleden -krati´a '-
välde', av krate´o 'härska') betyder bokstavligen folkmakt eller folkstyre. Härom
råder enighet. Däremot kan åsikterna bryta sig om hur man skall definiera det
styrande folket och om vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att folket
skall kunna förverkliga sin rätt att styra. ”

”Beslut inom en demokrati kan fattas på olika sätt: majoritetsbeslut är det
vanligaste. Problemet med majoritetsbeslut är den minoritet som inte höll med,
hade skild åsikt från majoriteten.”

” I den praktiska tillämpningen kan demokratin vara omedelbar (direkt) eller
representativ (indirekt).”

Sverige har ett representativt demokratiskt styrelseskick och tillämpar
majoritetsstyre. Även aktiebolag (börsbolag), och föreningar tillämpar samma
styrelseskick.

Den senaste tidens ekonomiska utveckling, med ökade klyftor och utbredd
utslagning, sänkt välfärd för alla utom de rikaste kan ge en funderare om denna
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styrelseform är att rekommendera och – framförallt – hållbar i längden. Senaste
tidens kursras och skandaler inom börsvärlden, som ägarna styr på samma sätt
som staten, ifrågasätter denna beslutandeform ytterligare.

I Lpo94 står på sidan 15 ” De demokratiska principerna att kunna påverka, ta
ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever.”

Detta kan bara gälla om man tillämpar ett beslutsfattande som bygger på direkt
representation och samförstånd – consensus. Consensus kan bara uppnås om
alla får komma till tals.

Så i vart fall är ”demokratiska beslutsformer” och sannolikt ”demokratiska
arbetsformer” ej i överensstämmelse med Portalparagrafen och centrala delar av
värdegrunden.

Här är ett exempel på hur några ungdomar uppfattar det demokratiska system vi
har i Sverige (klipp från Fackorganisation för Unga Människors hemsida,
http://www.sfr.se/fucket/static/demokrati.html)

”Hur är det med samhället?
Det rådande demokratiska systemet och dess tolkning lämnar inte mycket
utrymme till demokrati i den egentliga meningen. Orden "valdiktatur" och
"valmonarki" uttrycker på ett bra sätt de aktuella förhållandena. Man får gå och
rösta var fjärde/femte år men för övrigt förväntas man vara så tyst och låtsas-
nöjd som möjligt. Avvikande politiska åsikter undanbedes, egna politiska
aktioner och engagemang betraktas nästan som demokratifientliga. I sitt arbete
har Fucket exempelvis stött på reaktioner där politikerna offentligt skrattar åt
folkomröstningskampanjer, ty de är ju politiskt radikala (och för övrigt nästintill
värdelösa för att det är precis de politiker, som de är riktade emot, som har
makten att avslå en begäran om folkomröstning.)

Förutom valen finns redan för vuxna få möjligheter att påverka den politiska
situationen. Politikerförakt, misstroendet i det politiska systemet samt sjunkande
deltagarsiffror i valen är några av följderna. Ännu sämre blir det för ungdomar.
De har (om de inte tillhör det rätta partiets ungdomsförbund) inga möjligheter
alls att förändra.”

Hur ser då den vardag ut som de flesta av oss lever i?
Ett par engelsmän har skrivit en bok om Svennis och svenskt management. De
skriver att ”Det svenska ledarskapet bygger i princip på samförstånd och
förhandling” och ”Den svenska modellen skapar en effektiv gruppdynamik på
grund av de underliggande kulturella normerna och värderingarna”

Vad har Fns konventioner för roll i den moderna ”demokratin”?

FN konventioner om mänskliga fri och rättigheter är ett skydd mot de som
drabbas av majoritetens beslut.
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För att skydda svaga minoritetsgrupper har Världssamfundet i samförstånd enats
om vissa grundläggande värderingar och rättigheter som skall gälla i hela
världen

Lika rätt för man och kvinna skulle inte behöva finnas med som en
grundläggande demokratiprincip om värdegrunden verkligen handlade om
demokrati, eftersom kvinnor är i majoritet och automatiskt skulle bestämma
allting enligt demokratiska principer. En paradoxal jämförelse.

Vårt förslag

Värdegrunden i ett samhälle måste betraktas som ett slags gemensam
överenskommelse – bygga på samförstånd. Värdegrunden är den minsta
gemensamma nämnare som alla (nästan i vart fall) är överens om.

Värdegrunden för en verksamhet som Skolan måste primärt fokusera på barnet
– och ingenting annat.

Vi föreslår att Skollagskommittén hämtar inspiration från bl.a. Bodil Jönssons
förslag till värdegrund i Skolverkets skrift ”Ständigt. Alltid!”.

Att Sverige har ett representativt demokratiskt styrelseskick och tillämpar
majoritetsstyre är ett faktum.

Skolan, däremot, ska präglas och genomsyras av förhandling och
samförståndsanda med consensus som målsättning.

Vi hävdar att det svenskaste vi har är samförståndslösningen och denna
attityd/förhållningssätt till vår omvärld ska vi värna om.

Rätt till kunskapsinhämtning på det egna språket
Oberoende om man kan svenska eller inte ska man i offentliga skolväsendet ha
en rätt att få ta till sig kunskap OBEROENDE om man behärskar svenska språket
eller inte. Det viktigaste är ATT man lär sig, inte på vilket språk man tar till sig
kunskapen.

I dagens IT-värld finns ALL kunskap på Internet och översättningstjänster som
t.ex. Googles gör det möjligt för en lärare att leta studiematerial på andra språk
för den elev som ännu inte kan svenska. Låt inte det svenska språket förhindra
barn att lära sig.

Speciellt i de yngre åren är det ej heller så viktigt VAD man lära sig utan ATT
man lär sig. Man kan därför inte vänta på att kunskaperna i svenska blit
tillräckligt god för att eleven ska kunna inhämta kunskapen på svenska. Vilket
språk man använder är av sekundär betydelse. Man talar om att det tar 5 år att
lära sig ett språk, se Skolverkets utredningen om ”Fler språk – flera möjligheter.

Flytta över ansvaret för den Kommunala skolan till Skolverket för att
erhålla en mer homogen och rättvis skola!
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Bakgrund

"En annan närmast absurd begränsning i Skolverkets granskningsuppdrag är att
det endast är de fristående skolorna som står under statlig tillsyn. 95 procent av
eleverna studerar i skolor med kommunala ägare och staten tycks förutsätta att
värdegrunden automatiskt respekteras på skolor med offentliga ägare! Var och
en som har någorlunda insikter om svensk skola vet naturligtvis att det finns
både bra och dåliga skolägare i vårt land. Jag räknar därför med att regeringen
kommer att vidga Skolverkets granskningsuppdrag så att alla skolor, oavsett
ägare, kan bli föremål för granskning. Värdegrundens teoretiska slagsida är dock
ett minst lika stort problem som också kräver åtgärder. " Widar Andersson

Vem har ansvaret för barnets utbildning?
Vår uppfattning är att en ny skollagstiftning måste bygga sitt fundament på
ansvarsfrågan:

Vem har ansvaret för barnets utbildning?
Vi har idag, år 2002, en situation där:
• Alla barn i Sverige är förpliktigade att gå i skolan (jämför barns straffansvar
resp. myndighetsålder)
• Barn- och Ungdomsnämnden i varje kommun har ansvaret för barnens
utbildning vilket lett till en ojämlik skola.
• Föräldrar har inget ansvar för barnets utbildning
Barn- och Ungdomsnämnden i varje kommun har ansvaret för barnens utbildning
vilket vi anser har lett till en ojämlik skola. Däremot har föräldrar inget ansvar
för barnets utbildning!

Hämtat från sametingets hemsida http://www.sametinget.se/st/utvdemo.html

”Att ett land ska styras med hjälp av lagarna är nämligen en annan av
demokratins grundtankar. I de flesta västerländska demokratier inskränks därför
automatiskt politikernas inflytande över förvaltningen genom denna princip.”
Sametingets hemsida

” Förvaltningen spelar därför i nästan alla demokratiska system en stor roll både
för hur ett lands politik verkställs och hur den utformas. Alla försök att hitta
några tydliga eller enkla gränsdragningar mellan politik och förvaltning eller
mellan utformande och verkställande har hittills alltid misslyckats när de skulle
tillämpas. Förvaltningsapparatens inflytande är därför betydande i alla politiska
system.”

Det har visat sig att kommunaliseringen av skolan i början på 90-talet inte var
speciellt lyckad. Vi vågar påstå att förflyttandet av detta ansvar har i praktiken
resulterat i att ojämlikheterna i denna svenska grundskolan har ökat. Kvaliteten
på utbildningen är mycket mer än förr beroende av var man bor:

Vill man hemundervisa går det bra eller dåligt beroende på vilken kommun man
bor i. Om man anser att ens barn hellre borde gå i Sofia Distans (7-9) eller
PippisHemskola.nu (1-6) är det upp till kommunens godtycke om man får
terminsavgiften betald. Undervisningens kvalitet i den offentliga skolan beror på
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hur rik eller fattig kommunen är. Betyg eller inte betyg beror på vem som är
ordförande i nämnden, et cetera.

Departementschef Östros skriver i en debattartikel i DN 14/5 2002: ”Åtskillnad
av statens kontrollerande och stödjande insatser ger ökad kvalitet i skolan”.

Det räcker inte med en ” En förstärkt svensk utbildningsinspektion” vi måste än
tydligare definiera vem som har ansvaret för att våra barn utbildas och fostras.

Vad har myndigheten Skolverket (som arbetar för en socialdemokratisk regering)
att säga till mot en borgerlig kommun som Stockholm och hur de sköter sitt
utbildningsansvar gentemot barnet? Vi befinner oss i en orimlig situation där
klyftorna mellan olika kommuner ökar för var dag som går.

I gällande skollag första kapitlet 2§ står:

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara
likvärdig, varhelst den anordnas i landet.

Detta går inte att genomföra om kommunerna har ansvaret för grundskolan.

I skollagen står klart och tydligt att Barn- och Ungdomsnämnden (eller
motsvarande nämnd) i varje kommun har ansvaret för barnets utbildning.

”4 § Kommunerna är huvudmän för förskoleklassen och
grundskolan.”

Frågan vi ställer oss är: Om ansvaret för grundskolan ligger hos kommunen, hur
ska Skolverket kunna garantera att ” Utbildningen skall inom varje skolform vara
likvärdig, varhelst den anordnas i landet”?

Vi har tyvärr inget bra svar på frågan och ej heller någon lösning på den
situation som är för handen. Men om inte denna ansvarsfråga löses först blir
lagstiftningen bara ett tandlöst dokument som inte kommer att varken hjälpa till
eller rätta till dagens skolväsendet.

Varför flytta ansvaret från Kommun till Skolverket/Staten?
Hur kan man uppnå en likvärdig skola för alla barn i Sverige om man har olika
regelsystem för Friskolor och Kommunala skolor? Verkligheten har visat: Det går
inte!

Tag bort skolplikten och ersätt den med en förstärkt rätt till
utbildning för barnet.

Bakgrund
Skolplikten härstammar från mitten av 1800-talet när industrialismens
företrädare behövde arbetskraft. De vuxna hade problem med att hålla tider och
ta sitt ansvar för arbetet i fabrikerna. Barn skulle därför tidigt drillas i att hålla
tider och förbereda sig för smärtfritt kunna slussa in i arbetslivet.
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Vi lever nu, år 2002, i en annan tidsålder med en annan världsuppfattning. Alla i
samhället har tillgång till all information om allting. Vi är påväg att lämna
informationssamhället och träda in i Kunskapssamhället. Förutsättningar och
regler är helt andra nu än i både industrisamhället och informationssamhället.
Inte bara finns all information tillgänglig, den utvecklas med ljusets hastighet.

Statsmakten (helt oberoende av partifärg) har arbetat för att kontrollera
statsmedborgarna. Tyvärr, så går det inte längre. Vi vågar påstå att det är
omöjligt att kontrollera den moderna människan med gamla metoder.

Den moderna människan är anarkist!

Anarkism ur Nationalencyklopedin: "Det som förenar anarkisterna är först och
främst en människosyn som utgår från antagandet att människan av naturen är
en samhällsvarelse. Människor behöver inte tvingas till samverkan, de samverkar
spontant och skapar naturliga föreningar för olika syften, föreningar som
upplöses och bildas på nytt på nya grundvalar, allt efter utvecklingens krav."

Vad som borde utmärka en ny skollagstiftning är inte begränsningar och
förpliktelser utan en andemening som harmonierar med den moderna
människan. En lagstiftning som ger utrymme för valfrihet och utveckling och
garanterar alla barns rätt till utbildning. Att den sedan ska vara kostnadsfri är en
självklarhet.

Skolplikten eller rätten till fri utbildning
Vi har idag, år 2002, en situation där:

Alla barn i Sverige är förpliktigade att gå i skolan. (Jämför åldern för barns
straffansvar resp. myndighet)

Alla svenska barn mellan 7-16 år är skyldiga att fullgöra skolplikten. Skolplikten
kan fullgöras på följande sätt:

• Kommunal skola
• Särskola eller specialskola, sameskola
• Friskola
• ”…på annat sätt” eller vad som populärt kallas hemundervisning (10kap. 4§
skolagen)
• Distansundervisning för barn i årskurs 7-9 på Sofia Distans i Stockholm
(kommunal skola)

De tre första alternativen är i princip fria. Friskolor kan ta ut en viss avgift

Det fjärde alternativet innebär normalt att föräldrarna står för undervisningen i
hemmet, hemkommunens utbildningsnämnd står för ansvaret att barnet följer
kursplanen och når de nationella målen. Kommunen får hela ”skolpengen” från
staten och föräldrar/barn får inte hjälp med någonting, ej heller den
specialundervisning som barn med särskilda behov har rätt till, om de går i
kommunal skola.



17(26)

Det finns ett mer okänt 5:e alternativ som innebär att barnet sitter i hemmet och
läser enligt ett schema som Sofia Distans gjort upp 30-40 timmar i veckan och
kommunicerar inlämningsuppgifter via dator/Internet. Denna utbildning kostar
motsvarande skolpeng plus en elevavgift på 5.000. Hemkommunen har ingen
skyldighet att betala för barnet (jmf vad gäller för friskola i annan kommun). Det
är upp till kommunens goda vilja om de låter skolpengen gå till Sofia Distans.
Alternativet är att föräldrarna betalar själva.

Förtydliga föräldrars rätt och skyldighet vad gäller barnets
uppfostran och utbildning.

Bakgrund

Föräldraansvar
Samhället har tagit ifrån föräldrarnas ansvar. Vi anser det helt orimligt att även
detta ansvar för barnets fostran skall ligga hos en kommunnämnden.

Vårt förslag är att göra det enkelt för oss: Gå över “kölen “ och hämta inspiration
från våra gamla unionsbröder norrmännen.

Norrmännen fick en ny skollagstiftning (1998) som bl a innehåller “barns rätt till
utbildning” och de har ett lagstiftat “föräldraansvar för barnets utbildning”.
Umgängesrätt!

Föräldrar borde ha rätt att umgås mer med sina barn.

Gör distansutbildning till en alternativ utbildningsform för alla
grundskolebarn.

Bakgrund
Likaså skall barn i Sverige – som av olika skäl hemundervisas (frivilligt eller
ofrivilligt) för att de ej kan närvara i den ordinarie skolan p.g.a. sjukdom,
filminspelning, fysiska eller psykiska handikapp – ha rätt att bedriva sin
utbildning genom att gå i vilken distansutbildning de vill och få utbildningen
betald av sin hemkommun oavsett i vilken kommun de bor.

Vårt förslag

och att huvudman för verksamheten kan vara kommunal skola eller friskola.
Vi kallar denna nya form av utbildning för Hembaserad Distansutbildning.
Hembaserad Distansutbildning represenrterar nytänkande inom utbildning av
barn, med en pedagogik som bygger på det bästa av två världar: hemmets
trygghet och stabilitet i kombination med den kompetens och kunskap som
omgivningen och vardagen representerar. Med tillgång till Internet och tillgång
till nyutvecklade metoder och insikter i hur inlärning går till, anser vi att tiden är
mogen för att ge alla grundskolebarn ett nytt alternativ för att fullgöra sin
skolplikt – rätt till utbildning.
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Hur skulle detta då gå till i praktiken?

Vad gäller leverantören av distansutbildningen (DistansFriskola) skall i princip
samma krav gälla som för friskolan d v s att utbildningen följer läroplanen,
kursplanen och uppsatta mål.

DistansFriskolan skall på samma sätt som friskolan få samma bidrag som för elev
från annan hemkommun än friskolan, med avdrag för:

75% av lokaldelen
del som motsvarar skolhälsovårdskostnad
del som motsvarar skollunch
del som motsvarar läromedel
kostnad för hyra av datautrustning

Avdragen för 3 och 4 betalas ut till föräldern för att täcka lunchkostnader och
kostnader för den litteratur som DistansFriskolan använder i sin utbildning.

Förälder skall även ha rätt att ha sitt barn i denna form av verksamhet för bara
del av år eller termin. En ytterligare möjlighet skulle vara att barnet skulle kunna
deltaga i DistansFriskolans verksamhet på deltid, d v s att barnet kan välja
enstaka kurser eller att gå i skolan vissa dagar, eller delta i ordinarie skolans
skapande ämnen.

Som vi ser det finns endast en grundförutsättning och det är ett
föräldraengagemang – att en förälder eller annan vuxen alltid finns tillhands för
barnet. Barnet skall under inga som helst omständigheter självständigt bedriva
denna form av studier.

Källor

Argument
I Lpo94 står på sidan 15 ” De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara
delaktig, skall omfatta alla elever.” Detta kan bara gälla om man tillämpar ett
beslutsfattande som bygger på direkt represntation och samförstånd –
consensus. Consensus kan bara uppnås om alla får komma till tals. I ett Forum
över Internet ges alla deltagare samma möjligheter att uttrycka sin åsikt. Detta
är något som är svårt, eller näst intill omöjligt, att åstadkomma i det fysiska
rummet.

Vad händer med den Sociala Utvecklingen?

Detta är den mest återkommande frågan när man kommer in på Hembaserad
Distansutbildning. Den kommer långt före kvaliteten på själva utbildningen. Vi
tror på vikten av föräldrar och äldre som goda förebilder. Vi tror även på vikten
av att springa runt, leka och ha kul. Men vi ser ingen koppling mellan att 5-7
timmar per dag enbart umgås med barn i samma ålder och; möjligheten till
kunskapsintag eller barnets förmåga att senare i livet umgås socialt. Vår
uppfattning är att barn i första hand behöver vuxna förebilder men, att det
naturligtvis är viktigt att barn får möjlighet att dela med sig av, utbyta och
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utveckla idéer med barn i olika åldrar. Delar av detta utbyte kan med fördel
utföras via Internet.

Bland bilagorna finns några skrifter som belyser frågan från andra delar av
världen. Vi har ännu inte funnit några skrifter ifrån Sverige som behandlar
studier inom området ”social utveckling”.

Erfarenheter från distansutbildning av grundskolebarn

I Australien har man utbildat grundskolebarn på distans i 100 år. Utbildningen är
helt statsfinansierad om man bor 25km från närmaste skola och delvis
statsfinansierad om man bor närmare. I Australien finns idag mer än 30.000
barn i distansutbildning.

Sedan fem år tillbaka finns även den första helt virtuella utbildningen i
Australien. Denna form använder, liksom PippisHemskola.nu, enbart asynkron
textkommunikation mellan barn och barn och mellan barn och handledare.
Skolan heter Virtual School for the Gifted.

Efter 5 års verksamhet har man på VSG kunnat konstatera ett antal oförutsedda
konsekvenser:

Studenterna har visat sig komma ifrån de mest skilda grupper. Där ingår barn
med både fysiska och psykiska handikapp, förutom de så kallade ”specially
gifted” som från början var målgruppen. Alla barn har uppvisat lysande resultat.

 Ytterligare en oförutsedd studentgrupp är de invandrarbarn som ej behärskar
sitt nya språk tillräckligt bra för att våga uttrycka sig i klassrumsmiljö. Eftersom
all kommunikation på VSG sker via asynkron textbehandling får alla studenter
chansen att ta sig den tid de behöver för att kunna uttrycka sig – något som
aldrig skulle ha skett i ett vanligt klassrum.

Studenterna har inga förutfattade meningar om varandra i sin kommunikation –
ingen presentation av eleverna finns på hemsidan. Detta innebär att alla inlägg
betraktas endast utifrån det som står skrivet. Studenterna har ibland tagit
kontakt med varandra privat och ofta blivit mycket förvånade över varandras
ålder, kön eller nationalitet.

Yngre barn som ej läser tillräckligt bra själva för att kunna följa kurserna, fick
hjälp av sin familj som därmed blev delaktiga i utbildningen. Ett resultat av detta
blev att föräldrarna skickade in lika många bidrag som barnen själva.

Att arbeta virtuellt med asynkron textkommunikation är alltså ett led i en
jämlikhetssträvan – alla får samma chans. Det har ingen betydelse hur högt upp
man kan räcka sin hand eller hur högt man kan skrika ( man behöver inte ens
kunna prata), det har heller ingen betydelse om man är lång eller kort, om man
är ung eller gammal. Alla får samma chans.
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Samma förmåner och rättigheter för alla barn

Bakgrund
Hemundervisade barn har enligt lagen 8se brev från hon på utbildningsdept rätt
till läromedel, men detta är inget som kommunerna följer automatiskt. Liksom
vid beslutet om familjens rätt att hemundervisa beror beslutet på kommunens
goda vilja och skiljer sig markant från kommun till kommun.

Vårt förslag

Att föräldrar med barn i distansutbildning får ersättning motsvarande kostnaden
för skollunch för sina barn och att dessa barn får fri skolhälsovård och samma
självklara rätt till specialundervisning och specialläromedel som övriga svenska
barn.
Vi anser att alla barn som är föremål för skolplikten skall ha en lagstadgad rätt
som motsvaras av de rättigheter barn har som deltar i det offentliga
skolväsendet:

• Fri utbildning
• Fria läromedel
• Fri skolhälsovård
• Rätt till specialundervisning
• Fri skollunch

Förstärk rätten för alla barn till svenska medborgare i utlandet att få fri
grundskoleutbildning (årskurs1-9) och gymnasieutbildning på distans.

Bakgrund

Statsunderstöd för svenska barn i utlandet
Staten understöder grundskoleutbildning för svenskar i utlandet på olika sätt.
Detta stöd har en begränsad geografisk täckning, vilket innebär att mindre än en
femtedel av svenska barn i utlandet kan tillgodogöra sig detta stöd.

Hur ser det ut idag?
Det finns en grundförutsättning för att få statsunderstöd för barnets
grundskoleutbildning och det är att minst en förälder är svensk medborgare.

Idag finns i princip följande former av utbildning som får statsunderstöd:
Tre olika skolgrupper och kompletterande svensk undervisning, det vill säga
kompletterande undervisning i det svenska språket och kulturen för barn på orter
där underlaget eller behovet av fullständig svensk skolundervisning saknas.”

• Ett 30-tal godkända svenskskolor runt om i världen. Efter statsbidraget är
skolavgiften mellan 20-90.000 per år och elev. Utbildning motsvarar den svenska
grundskolan och skolverket sköter tillsynen. (ca 1.300 barn)

• Subvention av Sofia Distans, kommunal skola på Söder i Stockholm (åk 7-9, +
åk 6 men då bara ma, eng och sv). Efter statsbidrag motsvarande skolpengen är
skolavgiften 5.000 per år, plus upp till 80.000 för handledaravgifter. (ca 500
barn)
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• Subvention av kompletterande svensk undervisning, två timmar i veckan på ca
150 platser runt om i världen. Efter statsbidraget är skolavgiften mellan 3.000-
20.000 per år och elev. (ca 3.600 barn)

Enligt vår uppskattning finns det minst 4ggr så många svenska barn i utlandet
som uppfyller kraven för att vara berättigad till statsunderstödd utbildning.
Huvudskälet till att det är så pass många som INTE får statsunderstödd
undervisning är begränsad geografisk täckning. Barnen bor helt enkelt inte i
närheten av någon svenskskola. Ett annat skäl är mycket knapp information om
de utbildningsalternativ som finns.

Förstärk rätten för alla barn till svenska medborgare i utlandet att få
kompletterande svenskutbildning

Bakgrund

Ur Skolverkets skrift ” SVENSK UNDERVISNING i utlandet läsåret 2002/03” Dnr:
33-2002:2394

”Motivet för svenska staten att engagera sig i svensk utbildning i utlandet är
detsamma nu, som när det första statsbidraget lämnades till skolan i Berlin. Det
är viktigt att det finns tillgång till en utbildning, som motsvarar den svenska
skolans, för att det ska vara möjligt att rekrytera svenskar med barn i skolåldern
till arbetsuppgifter i andra länder.”

” Moderna språkforskare har mycken kunskap om barns språkutveckling. De
flesta hävdar att ett barns språkliga och kulturella identitet och trygghet
utvecklas bäst om undervisningen under de år då begreppsbildningen skall
utvecklas och stabiliseras kan ske på modersmålet, i det här fallet på
svenska. Av detta skäl finns svensk utbildning på många ställen i världen.”

och ur Skolverkets skrift ”Svensk utbildning av utlandssvenska barn och
ungdomar” Dnr 33-2002:2785

”För att de ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige
efter tjänstgöringen är det viktigt att det i dessa länder finns tillgång till en
undervisning som motsvarar den svenska skolans.

” Syfte
Den kompletterande undervisningen i svenska riktar sig till barn och ungdomar i
utländska och internationella skolor i åldrar som svarar mot grundskola och
gymnasieskola i Sverige. Undervisningen i svenska syftar till att stärka elevernas
uppfattning om sin identitet och att vidmakthålla och vidareutveckla sådana
kunskaper som underlättar för eleverna att komma tillbaka till Sverige. Eleverna
ska utöver aktiv språkträning få kunskaper om sin kulturella bakgrund:
traditioner, geografi, historia, folk och land, litteratur och muntlig tradition. Även
nutida samhällsförhållanden och aktuella händelser hör till de väsentliga
kunskaperna. Eleverna ges på detta sätt möjlighet att bli aktivt två- eller
flerspråkiga, där svenska utgör ett av språken.”



22(26)

Undervisning vid internationell skola (Lycée International i Saint
Germain-en-Laye utanför Paris och American School of Warszaw i
Warszawa) dessa två skolor får 10.000 istället för 2.400.

Stöd, undervisning och studiehandledning.
1. Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.
2. Modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning.
3. Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.
4. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

Vårt förslag

Erbjud även kompletterande svensk undervisning på distans och öka
statsbidraget från SEK 2.400 till 10.000 per år och barn. Utöka stödet till
kompletterande undervisning för barn till svenska medborgare i utlandet, till att
även inkludera matematik med motsvarande statsbidrag, SEK 5.000 per år och
barn.

Vårt förslag i detalj

Vi tycker man ska behålla stödet till godkända svenskskolor världen över.
Vi tycker att man borde höja subventionen av kompletterande
svenskundervisning från dagens 2.400 till 5.000/per år och barn.
Vi tycker att det statliga stödet för distansundervisning skall gälla för alla barn i
grundskoleålder och att även friskolor ska få vara leverantör.

I Skolverkets skrift:
Svensk utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Dnr 33-2001:2755,
står på sida 5 att läsa följande:

”Syftet med av svenska staten understödd utlandsutbildning

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att kunna
rekrytera svenskar med barn i skolåldern för arbetsuppgifter i andra länder. För
att de ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige efter
tjänstgöringen är det viktigt att det i dessa länder finns tillgång till en
undervisning motsvarande den svenska skolans.”

Distansutbildning för barn i Sverige
Situationen idag är sådan att det finns, enligt vår tolkning, ingen lagstiftning som
varken tillåter eller förbjuder distansutbildning av grundskolebarn. Det finns
heller ingen rätt för föräldrar och barn att välja distansutbildning. Det finns sedan
mitten av 1990-talet en distansutbildning för grundskolebarn i årskurserna 7-9,
Sofia Distans. De som går där betalar antingen för utbildningen själva eller har
lyckats övertala sin hemkommun att stå för kostnaden. Eftersom man inte får ta
betalt för grundskoleutbildning i Sverige är sannolikt denna verksamhet olaglig.
Något som vi vill ändra på:

Vårt förslag är att man skriver om Skollagen och tillåter att man i Sverige
bedriver Distansutbildning och att huvudman för verksamheten kan vara
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kommunal skola eller friskola.

Enligt skollagen 10:4 får alla barn hemundervisas enligt skollagen, däremot skall
varje kommun besluta om det går bra?! Detta innebär i praktiken att varje familj
som önskar hemundervisa sina barn kan få ett ja eller ett nej beroende på hur
BUN i respektive kommun ser på hemundervisning. Ledamöterna i BUN är ofta
inte pedagogiskt utbildade, de behöver ej framföra skäl för sin åsikt utan det
handlar om tyckande. Finns lagen som tillåter hemundervisning borde man i
Sverige idag kunna kräva att rätten skall följas av alla kommuner.

I Sverige finns i dag (sept 2002) endast ETT alternativ för grundskoleutbildning
på distans nämligen Sofia Distans i Stockholm. Eftersom Sofia Distans inte är en
friskola innebär det att man inte fritt kan välja att gå där (om man inte själv vill
betala hela kostnaden på 50,000 sek per år). Det krävs att eleven har tillstånd
från sin hemkommun för att få gå på Sofia Distans, vilket i praktiken innebär att
det bedöms olika från fall till fall.

Vi anser självfallet att all sorts distansutbildning skall finnas i friskoleform och att
eleven/föräldern därmed ges rätt att välja utbildning oavsett om det är Sofia
Distans, PippisHemskola.nu eller annan form av utbildning__PippisHemskola.nu
har gjort en ansökan till skolverket om att bli distansfriskola. Vår ansökan har
ifrån Skolverket skickats ut på remiss till kommunen. Detta ser vi som oerhört
positivt – inte bara för att rör oss själva – utan därför att Skolverket (eller
kanske rättare sagt den tjänsteman som skickat ut ärendet på remiss) har gått
med på vårt ifrågasättande av deras regler genom att fråga om det finns något i
friskolelagen som innebär att man INTE kan bli friskola med ”hembaserad
distansundervisning”.

Varför hembaserad distansutbildning för barn i Sverige?

Det finns och har alltid funnits barn som inte mår bra i skolan av fysiska och
psykiska skäl. Det finns barn som sitter i timmar varje dag för att transportera
sig till och från skolan. Erfarenheter från senaste årens distansutbildning av barn
i grundskolan har visat många förvånande, över förväntan, positiva resultat. (se
bilaga ).

Frågan är ju helt fel ställd: Varför ska vi INTE i detta högteknologiska
kunskapssamhälle, där Staten just avslutat en mångmiljard satsning inom
distansutbildning för vuxna, inte erbjuda barn detta alternativ?

Skäl för och emot distansutbildning

Ett av de viktigaste argumenten som framförs mot en distansutbildning av
grundskolebarn och gymnasieungdomar är att barnen/ungdomarna måste
”främjas i sin sociala utveckling”.

Detta påstår vi kan kompenseras genom att barnet på sin fritid ägnar sig åt så
mycket ”sociala aktiviteter” som möjligt.

I alla nu godkända distansutbildningar har eleverna tillgång till någon sorts
”skolgård” (Sofia distans benämning på chatt??) där eleverna kan umgås på sin
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fritid för att diskutera TV, idrott och livet i allmänhet. (Jämför artikel om Sofia
Distans tag med citat och ref.)

Detta är naturligtvis inte detsamma som att stötas och blötas varje vardag som
man gör i skolan. Men med tanke på t.ex. mobbing kan just bristen på det eviga
stötandet upplevas som en befrielse för många elever. I e-världen väljer man
själv sina vänner. Ovännerna kan man kasta i papperkorgen! (jämför artikel
Peers av Karen, citat plus ref till artikeln) tag även med socialisation

Det är dessutom så – vad vi vuxna än tror och önskar – att barn anpassar sig till
rådande situation. De som går in och noga studerar hur barn (6-13 år) använder
sig av datorn som socialt utvecklande media kan med lätthet konstatera att barn
leker lika bra över nätet! Ju tidigare de börjar med e-lek, desto lättare och mer
naturligt är det för dem att leka med varann via ord. Begränsningarna sitter i
hjärnorna på oss vuxna, som inte för vårt liv kan förstå hur man kan ha disco
över Internet!

Betänker man hur barn leker med varann när de är nära varann rent fysiskt, så
är det inte speciellt konstigt att barn leker lika bra över nätet. (Rollspel och
dramatisering har ju även en viktig roll i kursplanen 2000.12 )

Det visar sig också att barn/ungdomar frivilligt väljer att diskutera ”viktiga”
ämnen även i e-form. De kan alltså – om de får tillåtelse – både leka och vara
allvarliga även när de kommunicerar med barn på andra sidan jorden!

Att den sociala utvecklingen inte är något problem kan återigen bekräftas av
Sofia Distans.

Barn till svensk medborgare i utlandet
Situationen idag är att barn till svensk medborgare i utlandet kan få tillgång till
statsunderstödd utbildning OM man befinner sig på någon av de 150 orter där
den erbjuds. Sofia Distans, som ende leverantör, erbjuder även
distansundervisning för barn i årskurs 7-9 och Värmdö Gymnasium, som ende
leverantör, erbjuder distansundervisning motsvarande gymnasiet. Ca 3.500
svenska barn läser kompletterande svenska och ca 1.000 barn går i grundskolan
på någon av de sätt som finns.
Svenska barn i utlandet som uppfyller specifika krav (se bla bla)har rätt till
kompletterande svenskundervisning. Denna utbildning ges idag via 32 svenska
skolor runt om i världen, eller genom svenska skolföreningar som ger
”kompletterande svenskundervisning” enligt praxis 2 timmar per vecka 37 veckor
per år. (se skolverkets kompleve gul skrivft. Barnen kan också välja att läsa
kompletterande svenska?? på Sofia Distans. Sofia Distans har endast kompl
svenska för barn i motsvarande årskurs 6-9. Detta innebär att en mängd
svenska barn runt om i världen har rätt till Kompletterande svensundervisning
men får det inte eftersom de bor för långt bort ifrån en svenskförening eller
svenskskola och är yngre än 12 år. Vi anser det självklart att även andra
distansalternativ skall finnas.__Varför ska det finnas ett monopol på
distansutbildning för barn till svenska medborgare i utlandet. Vi kan bara finna
nackdelar med denna situation. Låt alla friskolor och kommunala skolor erbjuda
dessa tjänster och låt föräldrar och elever själva bestämma vilken leverantör
som passar dem bäst.
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Vår uppfattning är att det finns mellan 10-20.000 svenska barn som inte har
tillgång till kompletterande svenska (eller svensk grundskoleutbildning), för att
lagen ”Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska
barn och ungdomar.” sätter en gräns vi 12 års ålder.

Ett av skälen till detta är att i förarbetena till lagen, SOU 1992:93, kom fram till
följande:, Betänkande av internationaliseringsutredningen. Kapitel 6.3.6 handlar
om distansundervisning. Där skriver utredarna: "Vi föreslår därför att
Skolverkets avtal med berörd huvudman också skall syfta till att garantera att ett
material för högstadieundervisning finns tillgängligt - vi bedömer att det liksom
hittills inte är realistiskt att organisera låg- och
mellanstadieundervisning på distans."

Detta var innan Internet hade nått ut till allmänheten…

Varför hembaserad distansutbildning för barn till svenska medborgare i
utlandet?

Det enda skälet vi funnit till att det överhuvudtaget finns något statsunderstöd
till utbildning av barn till svenska medborgare i utlandet är följande:

På sida 4 i skolverkets skrift: ”Svensk utbildning av utlandsvenska barn och
ungdomar Dnr 33-2001:2755” står att läsa följande:
”Syftet med av svenska staten understödd utlandsutbildning

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att kunna
rekrytera svenskar med barn i skolåldern för arbetsuppgifter i andra länder. För
att de ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige efter
tjänstgöringen är det viktigt att det i dessa länder finns till en undervisning
motsvarande den svenska skolans.”

Inte ett ord om att det skulle vara bra för barnen i deras utveckling och mognad
till vuxna!

Vi kommer här att hämta inspiration från den utredning som skolverket gjort på
uppdrag av regeringen om Modersmålsutbildning som publicerades så sent som
den 15 maj 2002.

Harmoniera ALL utbildningslagstiftning för ALLA barn – överallt

PippisHemskola.nu anser att man borde höja ribban och harmoniera ALL
utbildningslagstiftning för all barn i Sverige och alla som är barn till svenska
medborgare i utlandet.

Det övriga lagrum som vi närmast tänker på är: Förordning (1994:519) om
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

De övriga ändringar som vi föreslår är:
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I 3 § begränsar villkoret till att: ”Minst en av barnets vårdnadshavare är svensk
medborgare”

Att ”24 § Statsbidrag för en utlandsskola beräknas” byts ut mot en lydelse där en
skolpeng följer barnet med samma belopp och på samma villkor som gäller för
friskolor i Sverige.

Distansundervisning
Formulera om enligt följande:

29 § Till stöd för studier i form av distansundervisning har alla barn samma rätt
till skolpeng som gäller för barns rätt att gå i friskola. Skolmaterial skall vara
kostnadsfritt för barnen.

30 § Ekonomiska förmåner enligt 29 § får lämnas för den som

1. uppfyller kraven enligt 3 §,

2. med hänsyn till sin ålder skulle ha varit elev i någon av
årskurserna 1-9 vid grundskolan eller i gymnasieskolan, och

3. inte är elev vid en utlandsskola.
31 § Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som avses i 29 § 1 får
lämnas till en huvudman för distansundervisning enligt samma regelverks som
gäller för friskolor i Sverige.

33 § Bidrag utgår för utbildningen ”kompletterande svenskundervisning” om
eleven inte deltar
i någon annan av svenska staten understödd undervisning i svenska.
För att bidrag skall lämnas gäller att minst en av elevens
vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är
svensk medborgare. Statsbidrag kan lämnas från och med det
kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år.

Regeringen fastställer för varje bidragsår ett belopp per elev för bidraget.

Att följande paragraf tas bort i sin helhet:

Överklagande
44 § Statens skolverks beslut enligt 9 och 42 §§ får överklagas hos regeringen. I
övrigt får Skolverkets beslut enligt denna förordning inte överklagas.


