MKA584 IT, språk och presentation

3

Hemundervisning – ett udda val?
av Nicholas Pagden


Mannen från Skolverket är hjälpsam och trevlig, men han hänvisar nästan oroväckande snabbt till rätt lagparagrafer – som om han hade väntat sig samtalet. Självmant erbjuder han sig att leta efter uppgifterna men behöver en dag på sig. Han ringer tillbaka som lovat och statistiken finns där, trots uppgifter om motsatsen. Läsåret 2005-2006 var de 84 stycken i landet, hela 40 färre än till exempel 2002-2003. Han poängterar att kommunerna inte har statistiken själva, den finns bara på riksnivå. Varför det är så förklarar han inte, men vi är båda medvetna om att den verkliga siffran kan vara dubbelt så hög. Mörkertalet kring hemundervisning i Sverige är stort.  

Den som Googlar på ”homeschooling” får många länkar att följa; sökmotorn spottar ur sig 11,4 miljoner träffar på bråkdelen av en sekund. Hemundervisning startade i USA i början av 70-talet som en följd av det då rådande politiska och sociala klimatet. På den tiden rörde det sig om kanske tiotusen barn men idag hemundervisas mellan två och fyra miljoner barn i USA. 

De flesta amerikanska familjer som valt hemundervisning har gjort det av religiösa skäl; för att försöka hindra en sekulariserad verklighet från att slå hål på det genomkristna hemmets världsbild. I vissa delstater, och i länder som Kanada och Australien, hemskolas barn också när avståndet till skolan omöjliggör traditionell skolgång. 

Nedskärningarna inom svensk skola har varit omfattande, framför allt sedan skolan kom i kommunal regi. Omkring 20 % av lärarna är obehöriga, och kombinerat med bland annat stora klasser och lärarlösa lektioner har det lett till att tusentals elever underkänns i ett eller flera ämnen. Mobbning och våld hör vardagen till. Men i takt med att skolan får svårare att klara av sitt uppdrag väljer allt fler föräldrar att själva ta ansvar för barnens undervisning. De menar att den traditionella skolan helt enkelt är sämsta tänkbara plats för den som vill lära sig något, och istället ses det egna hemmet som ett bättre alternativ. Lär sig gör man bäst där man känner sig trygg, och av dem man respekterar och litar på. ”Elevcentrerad undervisning” och ”lärande i egen takt” ser bra ut i skolornas styrdokument, men kan i praktiken bara ske i hemmet, menar förespråkare. Istället för att i konkurrens med trettio andra försöka få hjälp av läraren har den som undervisas hemma förälderns odelade uppmärksamhet. Föräldrarnas brist på pedagogisk utbildning sägs vägas upp av engagemanget för det egna barnet. Forskning och sunt förnuft stödjer många av dessa påståenden. 

* * *

Mischa verkar vara en datornörd. Hemundervisningsforumet jag hittat är hans skapelse och själv är han dess överpräst med hundratals inlägg. Han är en hängiven Macintosh-användare, men det avvikande finns på hans privata webbplats. Länkrubriker som ”Google and the Military”, ”När ska övervakningen sluta?” och ”BigBrotherBulletin” skvallrar om någon som är skeptisk inte bara till skolan utan till det moderna samhället överlag. Den som känner sig nödgad att verifiera avsändarens identitet kan enkelt hitta hans publika krypteringsnyckel. Mer konspiratoriskt än så här blir det knappast i Sverige, och jag tvivlar på om det går att närma sig alls som outsider.  

Men i telefon är Mischa precis som på forumet. Han drar fram som en stormvind av engagemang och särskilt många frågor varken hinner eller behöver jag ställa. Han är självgående, och bryr sig föga om att fredagskvällen försvinner i rasande takt. För honom och familjen är det inget särskilt med helger, förklarar han. Mamma och pappa är ju hemma på dagarna ändå. Han berättar varmt, öppenhjärtigt och utelämnande om hur han och frun turades om att spendera heldagar i skolan för att stötta sonen som började i förskolan. Grabben var ”enormt viljestark” och fann sig inte tillrätta i inskolningens måsten och tvång. I en kommun som Håbo, vars skolväsen granskats av såväl Skolverket som TV4:s ”Kalla fakta”, hade det kunnat gå illa, men en engagerad specialpedagog råkade nämna hemskolning efter tät kontakt. Mischa läste allt han kom över om ämnet och det visade sig att flera lärare på sonens skola hade erfarenhet av hemundervisning från USA. De gillade idén. Kontakten med kommunpolitikerna fungerade bra, hemundervisningen påbörjades och sedan dess har det rullat på.  

Möjligheten att ta klassrummet med sig är viktigt. Ett vanligt studiebesök till biblioteket eller stadens museum är en komplicerad och skräckblandad logistikövning om det gäller en klass sjuåringar eller bångstyriga nior, men för en förälder med eget barn blir det enkelt. På samma sätt kan man ta skolan med sig om man går ut i skogen, besöker Skansen eller bilar till Italien.

Fast så många bilturer till Italien görs nog inte. Hemundervisning är dyrt när den ena föräldern måste stanna hemma. När Mischa förklarade att han tänkte stanna hemma från jobbet i tio år förväntade han sig att få sparken, men fick istället möjlighet att jobba en del hemifrån. ”Ekonomiskt är det tufft!” konstaterar också Yvonne i Borås. Hon är aktiv i Mischas forum, men prioriterar bort resor, dyrt boende, kläder, möbler, bio- och restaurangbesök. ”Visst äter vi pizza eller McDonald’s ibland, men inte lika ofta som andra”, förklarar hon. Familjen har precis köpt en billig begagnad bil efter tre år utan och ska snart skaffa eget hus.  
 
Men vilken typ av människa blir en bra lärare åt sina egna barn? Jag känner mig i desperat behov av att förstå vad som driver dessa människor, vad som får dem att offra så mycket tid, pengar och energi på något som samhället erbjuder ändå. Yvonne föredrar e-post framför telefon, och det passar mig fint. Hennes svar kommer snabbt och är omfattande, uppriktiga och utelämnande. Hon är nog van att behöva förklara och motivera sin familjs val. Ingenting i det Yvonne skriver tyder på att just hennes familj skulle vara konstigare än andra. Hon har skickat mig åtskilliga bilder på dotterns hemundervisning och jag granskar dem i jakt på något avvikande, något udda som kan förklara allt. Där finns foton från besök på ett museum, något sorts  fysikexperiment där en rosa propeller är kopplad till några batterier, dottern som leker med en katt. Det enda extrema jag ser är en duschmössa som får den leende trettonåringen att se ut som en svamp, men inget som tyder på ett annorlunda leverne. Jag letar efter tecken på en alternativ livsstil i kläderna på bilderna, men hittar inga och fasar inför tanken att någon granskade min egen familjs foton på samma sätt. 

Och i telefon låter Mischa vettig och sansad, och nämner inte ett ord om övervakning eller förföljelse från myndighetshåll. Tvärtom talar han varmt om stödet från skola och lokalpolitiker, men också förståelsen från arbetsgivare och kollegor. Kanske är dessa familjer trots allt som vi andra? Nej, det kan de ju inte vara. 

***

Sen slår det mig att jag inte ser Yvonne själv någonstans. Mischas son syntes på hans webbplats, men inte Mischa själv. Jag är dem kanske på spåren! Handlar hemskolningen mer om föräldrarna än om barnen? Vill de gömma sig från omvärlden; vara sociala och anonyma på samma gång bakom datorskärmarnas trygghet? Att barnen blir normala och sociala intygar ju till och med forskningen, men föräldrarna kanske inte figurerar i statistiken? 

Men ingen av de jag varit i kontakt med verkar vilja gömma sig, och antagligen är de själva bakom kameran. Däremot kan man ana ett självpåtaget och kanske destruktivt utanförskap som blivit en del av självbilden. Men om världens pedofiler kan organisera sig i nätverk så borde svenska hemundervisande föräldrar också klara av det. Mischas forum och nyhetsgrupperna på Yahoo är ett steg på vägen, men en handfull övergivna webbplatser tyder på att engagemanget försvinner när eldsjälarnas egna barn tvingas in i den vanliga skolans mellan- eller högstadie. Mer permanenta kanaler verkar behövas. 

Men Mischa och Yvonne är inte som vi andra. De utmärker sig genom att i handling verkligen prioritera sina barn. Till skillnad från många andra accepterar de inte tanken på skolan som en opersonlig och stökig förvaringsplats, och det kostar dem i tid, pengar och inte minst i omvärldens acceptans. Och kanske är det just deras osjälviskhet vi andra har så svårt att hantera? Är det därför vi så frenetiskt letar efter andra, för vår egen självbild mer skonsamma, anledningar att misstro dem? Eller står vi helt enkelt inte ut med tanken på att själva behöva umgås med våra barn?  




