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Abstract 

The aim of this paper is to look into the occurrence of home schooling by choice in Sweden. It 

examines the subject of home education in order to provide an informative overview. It also 

looks into the legal aspects of the matter to see whether freedom of choice is an issue here 

when it comes to choosing a certain type of teaching for children of compulsory school age. A 

further purpose is to provide a comparison of home education in Sweden and in other 

countries such as the United States, England and Norway. 

  

In order to do this we have carried out a secondary analysis of previous research and have also 

interviewed teachers as well as people with experience of home educating their own children. 

To accomplish this, we had to look to England for literature and home educating families as 

home education is a much more common practise in England. 

 

The result of this paper strongly indicates that home schooling is not only a legally viable 

option to traditional schooling, both in Sweden and the other countries concerned, but that it is 

also a trend that is expected to increase. This is more than likely due to the modern society of 

today where freedom of personal choice is increasingly demanded by the general public and 

where the rule of collective culture and thinking perhaps is becoming a thing of the past.              
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1 Inledning 

Vi vill med denna uppsats undersöka och synliggöra ett alternativ till skolan som för många 

idag är ett helt okänt begrepp. Det gäller självförsörjning inom utbildningens område. 

Hemundervisning som aktivt val är en utbildningsform som relativt få är medvetna om 

existerar i Sverige. Hemundervisning i Sverige är en så pass liten fråga att det knappt finns 

enhetliga regler för hur ärenden ska behandlas när familjer ansöker om tillstånd att undervisa 

sina barn hemma.1 Trots det sägs hemundervisning vara den undervisningsform som är den 

snabbaste växande trenden i väst just nu.2  

 

I intervjuer med lärare framgår att det finns en annan form av hemundervisning som är 

betydligt mer vanlig och känd. Det är där undervisning i hemmet används som en sista utväg 

för elever som av en eller annan orsak inte klarar av att vistas i sin skolmiljö. Detta kan t.ex. 

bero på mobbing, fysisk eller psykisk sjukdom eller elever i andra svårigheter. 

Hemundervisningen är då inte ett aktiv val utan mer tänkt som en tillfällig lösning. Hur denna 

hemundervisning går till är lite olika från fall till fall. En del lärare överlåter uppdraget att 

undervisa åt vårdnadshavaren medan andra lärare själva sitter och undervisar eleven i deras 

hem.3 Den hemundervisning vi vill ge utrymme åt i denna uppsats är den baserad på att 

vårdnadshavarna ansöker om att själva få undervisa sina barn i hemmet utifrån ett medvetet 

och aktivt val. De bakomliggande orsakerna kan även här vara mobbing men går i första hand 

ut på att föräldrarna vill ta över ansvaret från skolan för sina barns lärande av ideologiska eller 

pedagogiska skäl. Albert Einstein, H. C Andersen och Whoopi Goldberg sägs alla vara 

exempel på personer som blivit hemundervisade.4 

 

                                                
1 Mogren (2003) s.91 
2 Nilsson (2002) s.52 
3 Intervju med specialpedagog Monica Strandberg, Johan Skytteskolan, 2007-04-24, Intervju med Tina Tellné, 
Åsö Grundskola, 2007-03-01 
4 ”Hemundervisning, framtidens skolform”, URL: http://www.mannbro.se/hemma/index.php?page=startsida, 
2007-01-25  
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1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion där syfte och frågeställningar ingår följt av en 

redogörelse för det material, litteratur och de begrepp som används och förekommer i 

uppsatsen. Därefter följer en presentation av den teoretiska ansats som studien utgår ifrån och 

de metoder som använts för att fullfölja studien. Istället för bakgrund har vi valt att ge läsaren 

en historisk tillbakaglimt och därefter följer undersökningen, varefter resultat och avslutande 

diskussion, samt författarnas egna kommentarer, kommer att infogas under ett antal 

underrubriker. I slutdiskussionen kopplas frågeställning, teoriansats och undersökningsresultat 

ihop. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har som övergripande mål att klarlägga vad hemundervisning som aktivt val är för 

något som begrepp och ifall den är förenlig med de lagar och den läroplan som finns i Sverige 

idag. Därför innehåller studien en relativt stor informativ del. Den synliggör vilka möjligheter 

som finns eller kan skapas för hemundervisning men påvisar också svårigheter och svagheter i 

syfte att belysa och fördjupa kunskaperna kring hemundervisning som aktivt val. Uppsatsen 

innehåller även en komparativ del då den också har för avsikt att klarlägga faktiska likheter 

och skillnader kring hemundervisning i länderna USA, England och Norge utöver Sveriges 

gränser. Likvärdig information kring ämnet har dock inte alltid lyckats frambringas varpå 

variationer i underlaget kan förekomma. 

 

– Vad är hemundervisning som aktivt val som begrepp och hur ser begreppet 

hemundervisning som aktivt val ut utanför Sveriges gränser i USA, England och Norge? 

– Vilken valfrihet finns inom det svenska skolsystemet när det gäller hemundervisning som 

aktivt val och är den förenlig med Lpo-94?5 

– Hur kan hemundervisning som aktivt val se ut i praktiken? 

  

Under dessa huvudfrågor finns naturligtvis en mängd följdfrågor intressanta för uppsatsen, 

somliga kommer också att besvaras för läsaren. Vad är de bakomliggande orsakerna till varför 

vissa vårdnadshavare väljer denna undervisningsform? Hur blir det med den sociala träningen 

                                                
5 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen, 1994 
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för hemundervisade? Hur går det för hemundervisade när de växer upp? Vi försöker väva in 

även frågor som dessa i texten i vår undersökning. 

1.3 Begrepp och definitioner 

I uppsatsen förekommer begrepp som kan behövas preciseras närmare. Här följer en lista på 

de ord som vi finner nödvändiga att förklara:  
 

Hemundervisning – när undervisning för barn i skolpliktig ålder sker i det egna hemmet 

 

Hemundervisning som aktivt val – vårdnadshavare (ibland i samråd med barnet i skolpliktig 

ålder) önskar och på eget initiativ ansöker om tillstånd att få undervisa barnet i hemmet 

 

Hemundervisning som sista utväg - barn i skolpliktig ålder som av en eller annan orsak inte 

klarar av sin skolmiljö och tillfälligt undervisas i det egna hemmet som en sista utväg 

 

Hemskola – När hemundervisningen är upplagd på liknande sått som den i skolan 

 

Icke-skola – skolfrihet, motsats till skolplikt, har sin utgångspunkt i att alla människor vill lära 

och därför behövs ingen plikt.6  

 

Distansundervisning – syftar till att ge svenska barn och ungdomar på avlägsna orter eller 

utomlands möjlighet att fullfölja sina grundskolestudier. Sker oftast med hjälp av Internet och 

på gymnasienivå.7  

 

MATS – Mitt Alternativ Till Skola, en intresseförening för hemundervisande föräldrar som 

startades av en familj i Växjö i slutet av 1980-talet.8 

                                                
6 Pedagogiska Magasinet nr.3/1998 s.76 
7 ”Distansundervisning”, URL: 
http://www.skolverket.se/sb/d/381/a/1079;jsessionid=C9F3CA23E2B2EDF34BF682A2C9552251 2007-05-14   
8 MATS, URL: http://hem.passagen.se/matshem/ 2007-05-27 
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1.4 Avgränsning  

Från början blev vi inspirerade att se på hemundervisning som aktivt val ur ett större globalt 

perspektiv genom att titta på i olika länder för att se möjligheter och svårigheter för 

hemundervisningen att växa som fenomen men detta visade sig en alltför stor och komplex 

uppgift för denna C-uppsats. Istället har vi valt att göra en komparativ del i uppsatsen där vi 

genom att ha Sverige i fokus också tittat på hemundervisning som aktivt val i länderna USA, 

Storbritannien och Norge som känns aktuella att belysa då vi redan i den inledande fasen blev 

medvetna om allmänhetens begränsade kunskap kring detta ämne. USA och Storbritannien 

har vi valt då hemundervisning som aktivt val av tradition är mer utbredd i dessa länder än i 

de flesta andra. För att ta del av hemundervisning i Sveriges närområde där 

hemundervisningen är mer etablerad än i Sverige valdes Norge. Detta resulterade även i en 

relativt stor informativa delen i studien. Vi hade också en tanke på att ta fram 

forskningsresultat om hur det gått för tidigare hemundervisade elever på gymnasiet eller i 

vuxenlivet. Liknande forskningsresultat har tidigare tagits fram i USA och Storbritannien där 

resultatet av tester, nationella prov etc. studerats och borde även utgöra ett framtida 

forskningsprojekt i Sverige. I denna uppsats faller det dock utanför vårt undersökningsområde 

men kanske kan detta utgöra ett framtida forskningsprojekt i Sverige eller ämne inför 

kommande C-uppsatser. Inte heller har vi här valt att lägga fokus på hemundervisning som 

sista utväg.  

1.5 Forskningsläge och referenser 

Ett direkt forskningsläge är svårt att beskriva då det sedan tidigare inte gjorts någon mer 

omfattande datainsamling och forskning kring hemundervisning i Sverige. Det har varit svårt 

att hitta litteratur som täcker vårt ämne i Sverige då väldigt lite är skrivet om detta här. Det 

mesta av den svenska litteraturen kring hemundervisning gäller hemundervisning ur ett 

historiskt perspektiv och inte som det aktiva val vi kan se i modern tid. Desto mer skrivet om 

hemundervisning finns i andra länder i västvärlden såsom USA, Kanada, Storbritannien, 

Nederländerna, Frankrike, Australien och Nya Zeeland där hemundervisningen också är mer 

utbredd. En del svensk litteratur eller avhandlingar omnämner visserligen hemundervisning 

men fokus ligger då oftast i första hand på ett annat ämne som exempelvis skolans generella 
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utveckling, friskolereformen eller valfrihet i skolan.9 De avhandlingar som närmast behandlat 

ämnet vi undersöker är Cynthia Wynnyckys Home-based and out-of-school education for the 

compulsory years in Sweden10 samt Cynthia Villalbas Creating policy from discursive 

exchanges on the compulsory education and schooling in Sweden.11 Wynnyckys text ger en 

kortfattad beskrivning av olika aspekter av hemundervisning som aktivt val men koncentrerar 

sig på större samhälleliga problem rörande balansgången mellan statliga och individers 

rättigheter. Villalbas rapport beskriver nationella och lokala ramverk för skolplikten på annat 

sätt där hon beskriver olika lokala utbildningspolicys. 

 

Bland övriga svenska avhandlingar och litteratur kan nämnas Ingrid Nilsson, professor på 

pedagogiska institutionen på Umeå Universitet som 2002 skrev Fristående skolor12. En 

avhandling som ställer sig mycket kritisk till hemundervisning. Torsten Huséns The school in 

question13, 1979, är en avhandling som behandlar frågan om hur den framtida skolan ska se ut 

och som också tillhandahåller lösningar på olika problem som återfinns i skolans miljö 

globalt. Husén är professor på institutionen för internationell utbildning på Stockholms 

Universitet. Ann-Christin Kjellman som är universitetslektor och tillhör Lärarhögskolan i 

Stockholm skriver i Hurra för valfriheten14 från år 2001 om hemundervisning som ett 

fenomen som troligtvis kommer att bli allt vanligare i framtiden. Till vår teoretiska ansats (se 

avsnitt 1.5) har vi använt oss av Jan Damgrens Föräldrars val av fristående skolor15 som är en 

forskningsavhandling och ger en generell översikt över föräldrars val till sina barns 

utbildning.  

 

Det land i Sveriges närområde och som har en större andel hemundervisade barn är Norge. 

Detta är något som Christian Beck redogör för i sin forskningsrapport Hjemmeunderviserne i 

Norge – en spørreskjemaundersøkelse.16 Den Norske författaren Øistein Aamodt har skrivit 

om hemundervisning och har ur ett rättviseperspektiv granskat både norska och folkrättsliga 

lagtexter i boken Retten til hjemmeundervisning.17 

   

                                                
9 Damgren (2002) 
10 Wynnycky (2003) 
11 Villalba (2005) 
12 Nilsson (2002) 
13 Husén (1979) 
14 Kjellman (2001) 
15 Damgren (2002)  
16 Beck (2003)  
17 Aamodt (2001) 
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Utav den utländska litteratur som vi lyckats införskaffa kan Amanda Petrie nämnas som det 

kanske viktigaste namnet för forskningen om hemundervisningsrörelsen i England. Petrie, 

forskare på Institute of Education, University of London har länge arbetat vetenskapligt inom 

ämnet och skrivit flera avhandlingar om hemundervisning där hon fokuserat sin forskning 

mest på hur lagar och regelverk i Storbritannien relaterar till hemundervisningen. Den 

avhandling som vi använt oss av är Home education and local education authority: from 

conflict to cooperation som utkom 1992.18 Michael W Apple kom 2006 ut med sin bok 

Educating the right way,19där han kritiskt granskar de olika delstaternas läroplaner i USA. 

Apple fokuserar inte specifikt på hemundervisningen men ägnar ett kapitel åt företeelsen som 

han anser vara en utbildningsform som endast gynnar ett fåtal elever. han inte bara kritiskt 

granskar det amerikanska skolsystemet utan erbjuder även lösningar och alternativ till ett 

förbättrat skolväsende i USA. En annan för vår uppsats mycket intressant och givande bok har 

varit John Taylor Gattos Dumbing us down20 som utkom1992. Gatto, själv utbildad lärare och 

tilldelad priset New York State Teacher of the Year tre gånger, ger i sin bok en mycket positiv 

bild av hemundervisningens möjligheter. Han vänder sig också emot dagens skola där han 

önskar se mer kvalité istället för kvantitet i utbildningen.  

 

I övrigt har vi också använt oss av en del olika tidningsartiklar, dock inte utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv utan till hjälp att belysa olika ståndpunkter. För historisk 

bakgrundfakta har vi använt oss mestadels av Julie Webbs Children learning at home.21 En 

del av den allmänna information som förekommer i uppsatsen är hämtad från de 

hemundervisandes egna hemsidor på Internet, annat från myndigheters officiella hemsidor.  

 

 

 

                                                
18 Petrie (1992) 
19 Apple (2006) 
20 Gatto (1992) 
21 Webb (1990) 
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1.6 Teoretisk ansats 

1.6.1 Individ eller samhälle 

Uppsatsen kommer att beröra ett ämne med en teoretisk ansats som idag är mycket aktuell. 

Den har sin utgångspunkt i att det under efterkrigstiden vuxit fram två teorier om individen 

och samhället. I den första är människan en del av ett kollektiv och individen är underordnad 

samhället. Det allmännas bästa kommer i första rummet och beskrivs av samhällsvetaren 

Tomas Englund som the public good. Här är individualitet något att sträva efter och inte en 

utgångspunkt. I den andra teorin kommer individen före samhället, the private good.22 

Familjen och kollektivet växer fram ur flera individers samverkan.23 Englund menar att 

debatten de senaste 20 åren gått från att domineras av the public good till att domineras av the 

private good, alltså från fokus på samhället till fokus på individen.24 Ur detta växer ett 

samhälle som ger plats för individens valfrihet fram. Det ger individen ökade möjligheter att 

ta egna beslut men också krav på ansvar för dess konsekvenser.25  

1.6.2 Det postmoderna samhället 

Det postmoderna samhället håller på att förvandlas till en nästintill motsats till det 

socialdemokratiska folkhemmet som under 1900-talet präglade Sverige. Runt förra 

sekelskiftet omvandlades Sverige från jordbruksland till industrisamhälle. Inflyttningen till 

städerna resulterade i nya klasstrukturer och en allmän sekularisering.26 Ägandet av nationella 

produktionsmedel och olika sociala reformprogram skulle hjälpa den svenska 

socialdemokratin att bygga ett nytt Sverige. Kärnan skulle bestå av en frisk och 

samhällstillförande massa som medel för att nå de nya sociala målen. Målsättningen var att 

kunna planera samhället så att mesta möjliga tillfredsställelse och minsta möjliga missnöje 

frambringades.27 Det andra världskriget förde sedermera med sig starka tankar om demokrati, 

mångfald och individualism, vilket ledde till ökade valmöjligheter där fler och fler gavs 

möjlighet att bestämma över sin egen utveckling.28  

 

                                                
22 Englund (1993) s. 2 
23 Damgren (2002) s. 84 
24 Englund (1993) s. 3 
25 SOU 1998:84 s. 15 
26 Johannisson (1991) s.145 
27 Hirdman (2000) s.10 
28 Hirdman (2000) s.220 



 12 

Valfrihet inom skolan har sin grund i att utbildning ses som en vara, där föräldrar är kunder 

och olika skolor konkurrerar på en marknad. De som förespråkar valfrihet och de som 

motsätter sig idén har olika syn på demokrati och på vilka som ska styra utvecklingen i 

skolan. Kjellman beskriver att strategier för att förändra skolan kan komma från två olika håll, 

från det politiska fältet och från marknadsfältet. De som förespråkar det politiska fältet anser 

att det är politiker som ska besluta om olika reformer. Utvärderingar och implementeringar 

ska även de komma från det politiska systemet.29 Förespråkare för marknadsfältet kan i sin tur 

delas in i två kategorier. Den första av marknadsfältets kategorier menar att offentliga system 

kan drivas som om de befinner sig på en marknad. Både privata och offentliga aktörer 

finansieras av staten men konkurrerar om konsumenterna. Ur detta sätt att se på marknaden 

har dagens tankar om valfrihet uppkommit. Det andra av marknadsfältets kategorier går 

längre och hävdar att utbildning ska drivas på samma sätt som företag. De förespråkar 

privatisering och vill att utbildning ska konkurrera på samma sätt som andra tjänster och 

varor. Enligt Nilsson kan en global tendens till att skolsystem konvergerar ses, de blir mer 

likartade. Detta till trots är forskning om skolan starkt kontextbunden och studier om ett land 

kan inte ersätta studier om ett annat.30  

 

Under 1900-talet skedde en förskjutning av jämlikhetsbegreppet från så kallad enkel jämlikhet 

till att istället innebära lika möjligheter. Vilket betyder att under 1900-talets början var skolan 

oviktig i kampen mot sociala och ekonomiska orättvisor i samhället. Alla skulle få lika 

mycket av det goda i samhället, varken mer eller mindre och oberoende av individuella 

behov. Under 1900-talets andra hälft började det utvecklas en strävan mot att alla skulle ha 

lika möjligheter. Skillnader i elevers bakgrund som gav en skillnad i resultat skulle 

undanröjas. På 1970-talet började jämlikhet med kompensatoriska åtgärder uttryckas med 

ordet likvärdighet. 31  

 

Under senare delen av 1900-talet blev barns socialisering i skolan en viktig uppgift enligt 

läroplanerna. Socialisering innebär att barn, tonåringar och sedan vuxna tränar och lär sig vad 

som fungerar i olika sociala sammanhang. Att individer socialiseras är viktigt för människor 

som lever i flera olika grupper. Den första grupp som ett nyfött barn möter är familjen, där 

barnet anknyter till föräldrar och syskon. Varefter barnet växer upp lär det sig mer om de 

                                                
29 Kjellman (2001) s. 20 
30 Nilsson (2002) s. 31 
31 Damgren (2002) s. 90 
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sociala normer som bärs upp av kulturen. Normer och vanor varierar och efterhand lär sig 

barnet vad som förväntas i olika sammanhang.32  

1.7 Skolans utveckling 

Det svenska skolsystemet som formades under efterkrigstiden har varit ett exempel på ett 

tydligt public good.33  Inom detta system är det staten, vald på demokratiska grunder, som 

garanterar en likartad utbildning. I skolreformen som genomdrevs år 1962 var målet att alla 

elever skulle gå tillsammans i kommunala skolor. Utbildningen skulle inte bara vara likvärdig 

som idag utan vara lika, var den än bedrevs i landet.34 Som en konsekvens av statens 

inflytande stod skolan för en likriktad demokratisk och social uppfostran.35   

 

Efter år 1990 började skolan att öppnas upp och förändras. Påtryckningar från flera olika 

intresseområden och den förekommande globaliseringen gjorde att makten decentraliserades 

till lokala organ och organisationer. De starkaste påtryckningarna kom från nyliberalerna 

vilka ville ha ett skolsystem där skolor tävlade mot varandra. De påstod att ett system under 

konkurrens skapar en högre kvalité och därmed bättre kunskaper hos eleverna. Enligt 

Damgren var det de nyliberala idéerna som kom att driva igenom omstruktureringar som 

formulerades i marknadstermer. Skolan bygger här på ett system där föräldrar gör 

prioriteringar och framtidsbedömningar för sina egna barn.36 De allra flesta som idag är 

involverade inom utbildning eller skola, på ett eller annat sätt, är överrens om att 

föräldrainflytande i skolverksamheten är något positivt för ett barns framgångar. För föräldrar 

att ha inflytande över sina barns utbildning på heltid genom hemundervisning är dock inte lika 

positivt självklart för alla.37    

1.7.1 Fritt val av skola 

Rätten att välja skola kommer ur en förskjutning i samhället från kollektiv- till individnivå.38   

Genom en proposition år 1982 ändrades synen på valfriheten inom skolväsendet till att fler 

fristående skolor kunde få statsbidrag. Riksdagen uttalade sig om att föräldrars och elevers 
                                                
32 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialisation, 2007-05-27 
33 Damgren (2002) s. 84 
34 Kjellman (2001) s. 77 
35 Damgren (2002) s. 85 
36 Damgren (2002) s 81-84 
37 Buckingham, Scanlon (2003) s.1 
38 Damgren (2002) s 93 
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önskemål om val av skola skulle, så långt det var praktiskt möjligt, tillgodoses. De nya 

tankarna slog dock inte igenom förrän på 1990-talet. År 1991, under den borgliga regeringen, 

utökades föräldrars valfrihet ytterligare genom att ge fristående skolor samma möjligheter 

som de kommunala.  Det som krävs av en fristående skola är att ”skolans undervisning ska ge 

kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligt svarar mot de kunskaper och 

färdigheter som grundskolan förmedlar”. Utöver det ska den fristående skolan också svara 

mot grundskolans allmänna mål.39  

1.8 Metod, källor och källkritik 

För att besvara de tidigare uppställda frågeställningarna har följande metoder använts.  

Vi har utgått ifrån framförallt två olika strategier. Dels användes sekundäranalys av det redan 

insamlade materialet och dels användes intervjuer. Sekundäranalys innebär att studien i mångt 

och mycket utgår ifrån befintliga uppgifter. Den kan utföras på redan analyserat material som 

exempelvis redovisats i forskningsrapporter. Detta har gjorts i första hand beroende på 

svårigheten att finna nytt material inom detta område. Då det emellanåt är svårt att samla in 

nytt eller eget material är det ibland möjligt att utgå ifrån existerande data. Data som vi sedan 

utsätter för en förnyad analys utifrån våra egna nya frågeställningar. Sekundäranalysen kan 

användas till att sätta in resultaten från olika studier i ett nytt sammanhang. För att använda 

sekundäranalys på bästa sätt bör också en ny teoretisk vinkling ingå, vilket i vårt fall utgår 

ifrån individen kontra samhället (se avsnitt 1.6).40 Ibland har vi också använt 

forskningsresultat från tidigare studier i ett jämförande syfte för att få svar på frågor av en 

allmängiltig natur. För att få tag i material till uppsatsen har tidigare forskning både inom 

hemundervisning och inom angränsande områden undersökts. I de närliggande ämnena är det 

framför allt forskningen om friskolor som har varit till störst nytta.  

 

Uppsatsen är till stor del baserad på litteratur men också på kommunikation mellan oss och 

olika intresseföreningar, intervjuer mm. I Sverige är utbudet på kunskapsstoff inom ämnet 

hemundervisning som aktivt val högst begränsat, vilket ledde till att vi fick söka sig utanför 

Sveriges gränser. I England finns det en lång tradition av undervisning i hemmet och i 

London och Durham sitter forskare som kontinuerligt studerar ämnet.41 På grund av deras 

                                                
39 Kjellman (2001) s 78-79 
40 Ekström, Larsson (2000) s.297 
41 Petrie (1992) s. 162 
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långa tradition av hemundervisning finns således ett brett utbud av litteratur och forskning att 

hämta. För att finna undersökningar som ligger nära svenska förhållanden har även Norge 

varit föremål för vårt intresse. Norge är det land i Norden som har mest material om 

hemundervisningen och även högst antal hemundervisade barn. Mycket av den litteratur och 

de avhandlingar som förekommer i uppsatsen är därför inte svensk. Likvärdig information i 

formell fakta har dessvärre inte heller alltid gått att hämta från de olika länderna för att göra 

en komplett jämförande studie. Detta beror till stor del på svårigheter att få fram uppgifterna 

inom tidsramen för uppsatsen. Ett exempel på detta är hur olika politiska partier i de 

respektive länderna ställer sig till hemundervisning som aktivt val.   

 

I England utfördes i maj 2007 också intervjuer vid två olika tillfällen. I och med detta moment 

har vi fått bekanta oss med en kvalitativ intervjumetod, för att få fram delar av det empiriska 

materialet. Samtliga medverkande i intervjuerna blev grundligt informerade om vad 

intervjuerna används till. Intervjuerna hölls dels med en historielärare, Philip Hadley, 

tillhörande en Secondary school, vilket är den engelska motsvarigheten till ett svenskt 

högstadium, och dels med Teresa Gilles och Rebecca Hacker, mödrar från två olika familjer. 

Mödrarna är själva utbildade lärare som valt hemundervisning som undervisningsform för 

sina sju respektive två barn och därför anses de relevanta för denna undersökning. På grund 

av att det är ett litet antal intervjupersoner som figurerar i denna uppsats kan de inte ses som 

representativa för alla hemundervisande familjer. Syftet med intervjuerna är att ge en bild av 

olika aspekter med hemundervisning och hur det kan vara att hemundervisa. Båda 

intervjutillfällena ägde rum i Mr Hadleys hem i St.Austell, Cornwall, en mindre stad i 

sydvästra England, under vilka löpande anteckningar fördes. Vidare kontakt med dessa 

personer har upprätthållits via e-post korrespondens.  

 

Även i Sverige gjordes intervjuer. Dessa inkluderade specialpedagogen Monica Strandberg, 

på Johan Skytteskolan i Älvsjö samt läraren Tina Tellné på Åsö Grundskola i syfte att ringa in 

ämnet hemundervisning och skilja på hemundervisning som aktivt val och hemundervisning 

som sista utväg. Vi har även haft telefonintervju med Ann-Louise Thögersen och Henrik 

Fredriksson, Undervisningsråd på Skolverket, samt Mischa Hammarnejd som undervisar sina 

barn hemma. Vi skickade ut intervjufrågor till tre fäder i Sverige som samtliga hemundervisar 

sina barn men endast svar från Mischa Hammarnejd inkom i tid för att tas upp i denna studie. 
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Intervjuer som undersökningsmetod är långt ifrån problemfria, speciellt om de äger rum i 

grupp då personerna lätt påverkas av varandra. Personliga erfarenheter kan göra att 

intervjuerna tenderar att följa en viss riktning. Intervjuerna/samtalen har varit av sådan 

karaktär att de speglar personliga åsikter eller intryck av hemundervisningen.  

 

Vidare har också mediernas inlägg om hemundervisning de senaste tio åren följts för att 

skönja vilka möjligheter och motgångar hemundervisande föräldrar möter. Där borde också 

den stora variation av anledningar som finns till att föräldrar väljer att ta sina barn ut ur den 

svenska skolan framträda. Artiklar från olika dagstidningar såsom Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Göteborgsposten är hämtade ut Presstext och Mediearkivet och har använts 

främst för att belysa olika fall där ansökningar om hemundervisning har beviljats eller fått 

avslag.  

 

En indikator på kommuners välvillighet till hemundervisning borde kunna tydas ur tidigare 

rättsfall, vilket vi berör senare i uppsatsen. Vi vill kartlägga hur ett beslut om 

hemundervisning går till och vilka motstånd föräldrar som söker hemundervisning möter. 

Inför detta har vi även studerat den svenska Skollagen. 

 

Övriga artiklar och reportage kommer från tidningar som Pedagogiska Magasinet och 

Lärarnas Tidning, lånade från Bibliotek. Film- och radioavsnitt där hemundervisning legat till 

grund för programmens innehåll har också tagits del av, bland dessa kan nämnas TV-

programmet Kalla Fakta år 2000, TV4, TV-dokumentären Going to school not compulsory, år 

2007, BBC, samt ett par program i Utbildningsradions (UR) regi från webbradio. 

 

Genom uppsökandet av olika intresseorganisationer, däribland föreningarna MATS och Borta 

bra - hemma bäst, har familjer i Sverige som bedriver hemundervisning också kontaktats. 

Dessa har dock inte varit lika tillmötesgående, av okända skäl, att uttömmande redovisa för 

sina synpunkter kring hemundervisning som aktivt val utan de har oftast föredragit att hänvisa 

vidare till olika artiklar eller Internetforum där hemundervisande familjer kan delta i 

diskussioner eller förmedla tips och råd emellan sig. De erfarenheter och synpunkter som 

ändock har framkommit har, tillsammans med familjers erfarenheter från det engelska 

systemet, lyfts fram i uppsatsen. Även här finns ett källkritiskt problem med den stora 

skillnaden i statistik som intresseföreningarna förmedlar över hemundervisade barn och den 

som statliga institutioner såsom Skolverket och Statistiska Central Byrån anger. Siffrorna över 
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hemundervisade barn visar generellt på en högre andel barn i intresseorganisationernas 

statistik än i övrig. Samma problematik gäller den statistik som täcker antalet hemundervisade 

i exempelvis USA. 

 

För att se om det finns förutsättningar i Sverige för om hemundervisning kan växa och bli ett 

alternativ till den traditionella skolan som det är i vissa andra länder har även den svenska 

Skollagen och Lpo-94 granskats. Vad gäller socialiseringen, som är ett ofta återkommande 

föremål för oro hos människor utanför hemundervisningsområdet, så har vi valt att fokusera 

lite extra kring detta.  
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2 Historik 

För att kunna ge läsaren en ökad förståelse för hemundervisningen och dess historia kan det 

vara på sin plats med en introduktion. Det kan kanske tyckas att den något okända 

hemundervisningen som aktivt val borde överskuggas av större, mer kända eller vanligare 

förekommande fenomen i en C-uppsats, men det är av precis den anledningen att ämnet är så 

pass okänt som gör att vi känner att det är ett utmärkt tema att skriva om.  
Hemundervisningens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vi har i de följande raderna 

koncentrerat oss på att, högst översiktligt, klarlägga hur hemundervisningens historia sett ut 

rent generellt, men med fokus på Sverige.  

2.1 Kort om hemundervisningens historia  

Runt om i världen fanns det under 17-1800-talen många länder där det var ett vedertaget bruk 

att låta hemundervisa sina barn.42 Innan det formella skolväsendet i Sverige växte fram fanns 

en mer informell fostran och utbildning. I bondesamhället knöts barnens lärande till att 

tillsammans med vuxna få utföra diverse olika sysslor. Fostran gick ut på att tillföra så mycket 

som möjligt på den egna gården och barnen lärde sig genom att se, höra och göra som sina 

föräldrar. Barnens närvaro på gården i det forna bondesamhället var en ekonomisk 

nödvändighet.43 Vad gällde så kallad hemundervisning var det övervägande en 

undervisningsform för överklassens barn, där antingen föräldrarna själva tog ansvaret för 

undervisningen av sina barn eller så anställdes en informator eller guvernant för detta 

uppdrag. På den tiden var det mer sällsynt att överklassbarn skickades iväg hemifrån för att gå 

i skola. Hemundervisarna bar själva ansvaret för alla de uppgifter som anstod en lärare, dvs. 

planering, läromedel och undervisning.44 Inför 1842 års skolstadga fanns ett starkt stöd för 

hemundervisning som den bästa undervisningsformen i den svenska ståndsriksdagen.45  

Hemundervisningen i Sverige levde kvar relativt långt in på 1900-talet där mer välbärgade 

                                                
42 Webb (1990) s.6 
43 Hartman (2005) s.17-18 
44 Hartman (2005) s.22 
45 Ywonne och Gunnar Jarl, Pedagogiska Magasinet nr.3/1998 s.76 
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familjer kunde få tillstånd att undervisa sina barn i hemmet trots införandet av allmän 

skolplikt 1842. Hemundervisning som undervisningsform har utgjort en referensram för en 

del klassiska pedagogiska texter, exempelvis i den schweiziske 1700-tals filosofen och 

författaren Rousseaus Émile. Även om vi idag ställer oss lite generellt kritiska till Rousseaus 

syn på omvärlden som framgick ur hans texter så tillhör han ändå en av de första 

reformpedagogerna när han föreställde sig att det är barnet själv som ska erövra sina 

kunskaper.46  Hemundervisning som den bästa formen av undervisning förespråkades även av 

svenska Ellen Key (1849-1926).47 Key arbetade i många år som lärare och skriftställare vid 

Whitlockska samskolan i Stockholm. Hon var en radikal samhällskritiker och en 

opinionsbildare som influerade människor även utanför Sveriges gränser.48   

2.2 Det kristna inflytandet 

Charlotte Mason kallas ibland för pionjären inom den moderna hemundervisningen. Mason 

föddes i England 1842 och hade själv blivit hemundervisad i sin barndom. Efter att hon vid 16 

års ålder blev föräldralös valde hon att undervisa både inom skolan och i privata hem. Hon 

ansåg det viktigt att skapa ett starkt band mellan lärare och elev och att undervisningen skedde 

i en kärleksfull miljö. Mason började undervisa i en tid då en ordentlig utbildning fortfarande 

var ett privilegium få förunnat, men banade väg för en undervisningsmetod som kunde ha nått 

många fler. Istället för att backa upp hennes undervisningsmetoder valde den dåvarande 

regeringen att utveckla ett mer regelstyrt skolsystem istället. Till sina lektioner hämtade hon 

mycket inspiration ifrån sin religiösa tro och kom också på så sätt att bli en förebild bland 

moderna kristna hemundervisare av idag.49  

 

                                                
46 Forsell (2005) s.80 
47 Hartman (2005) s.23 
48 Nordstedts Uppslagsbok (2004) s.291 
49 ”How do you Home Educate?”. URL: http://www.freedom-in-
education.co.uk/home%20ed/home_education_techniques.htm#unschooling, 2007-05-07 
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3 Samtida hemundervisning 

3.1 Förespråkare och föregångare i hemundervisningens spår  

Ett par namn som kan vara värda att nämna i hemundervisningens senare historia är Ivan 

Illich och John Holt. Ivan Illich (1926-2002) blev känd under 1970-talet då han gav ut en serie 

böcker om institutioner i den industrialiserade världen, däribland effekten av olika 

utbildningssystem. Hans kritik mot skola som institution och hans önskemål till ”icke-skola” 

bottnade i en tro att institutioner ger upphov till onödiga behov, gör människan till objekt som 

ska kontrolleras, undergräver människans förmåga och tilltro på att själv lösa problem och 

utveckla sociala relationer.50 Illich spekulerade kring detta utifrån Rousseaus tankar om att det 

bästa samhället skapades utifrån fostran av människan till fria och självständiga individer.51  

Illich argumenterade för att ett bra utbildningssystem hade tre ändamål: att alla som vill lära 

ska få tillgång till resurser att göra så oavsett ålder, möjliggöra för alla som vill dela med sig 

av kunskap att nå dem som vill lära sig, samt skapa tillfällen för dem som vill presentera sina 

teser till allmänheten och få sina argument kända.52 Amerikanen John Holt (1923-1985) lärare 

och ofta förekommande gästföreläsare på Harvard Graduate School of Education, anses vara 

den som lagt den pedagogiska grunden till den moderna hemskolerörelsen efter inspiration av 

Illichs tankar. Trots sin framgång i yrket synade han aspekter av skolsystemets som i Holts 

uppfattning var bristfälliga. På slutet av 1970-talet kom han till slutsatsen att det var alltför 

svårt och motsträvigt att reformera skolan och att det istället var bättre om vårdnadshavare 

började undervisa sina barn i hemmet. Hans arbete, som uppfattades som kritik till det 

amerikanska skolsystemet, började då bli allt mindre uppskattat i akademiska kretsar men fick 

i gengäld ett desto större gehör och varmare mottagande av föräldrar.53   

 

 

                                                
50 ”Ivan Illich”, URL: http://www.infed.org/thinkers/et-illic.htm, 2007-05-07 
51 Wynnycky (2003) s.2 
52 ”Ivan Illich”, URL: http://www.infed.org/thinkers/et-illic.htm, 2007-05-07 
53 ”John Holt and the Origins of Contemporary Home schooling”, URL: 
http://mhla.org/information/resourcesarticles/holtorigins.htm, 2007-05-07 
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3.2 Folkrätten och hemundervisning  

Primärt handlar de mänskliga rättigheterna om att skydda medborgarna från övergrepp från 

staten.54 Barn kan inte själva säkra sin rätt så här är det extra viktigt att inte samhället eller 

föräldrar bestämmer över barnet på så sätt att det skadas.55 Rätten till skolgång är mycket 

viktig för barnets utveckling och framtida möjligheter och det finns inskrivet i flera skrivelser 

att barnet har rätt till utbildning, bland annat Barnkonventionen artikel 28(1) och UNESCO-

konventionen artikel 4(1)(a). Av den andledningen är stater förpliktigade att ställa ett 

minimikrav på kunskap och har skyldighet att granska alla som bedriver grundskola för 

barn.56 I Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 26.3 står det 

att rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet 

deras föräldrar.57 Den ingår inte i svensk lag men har ändå stor etisk och moralisk tyngd.58 

I den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. (SFS 1994:1219) Första tilläggsprotokollet, artikel 2 står det att 

föräldrar har rätt att förvärva den undervisning och uppfostran som står i överensstämmelse 

med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse, vilket staten ska respektera. Enligt 

Aamodt, som skrev sin avhandling på institutionen för offentlig rätt i Oslo, så har inte frågor 

om hemundervisning varit särskilt behandlade i juridisk teori59 men det finns ändå flera 

konventioner som styrker rätten till hemundervisning. Även i Sverige finns möjligheten till 

hemundervisning inskriven i Skollagen: 

 

Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna 

lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till 

buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses.60 

 

Ovan nämnda artiklar går att läsa i fulltext i bilaga 1. 

                                                
54 Aamodt (2001) s. 33 
55 Aamodt (2001) s. 16 
56 Aamodt (2001) s. 36 
57 ”Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna”, URL: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm 2007-05-
15 
58 MATS, URL: http://hem.passagen.se/matshem/ 2007-05-15 
59 Aamodt (2001) s. 33 
60 Skollagen, 10 kap § 4. (SFS 1985:1100) 
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3.3 Valfrihet – en ideologisk och politisk princip 

Valfrihet inom skolan har varit en av många reformer som genomdrivits både i Sverige, i flera 

västeuropeiska länder och USA.61 I Sverige blev föräldrars rätt att bestämma över de egna 

barnens utbildning fastställd på 1980-talet. Det allmänna utbildningssystemet som, av de allra 

flesta, tidigare uppfattats som en grundpelare i den svenska demokratin började ses som 

centralistiskt och monopoliskt. Englund menar att det efter 1990 sker en polarisering mellan 

vilka rättigheter som eleven har. På den ena sidan finns det som Englund beskriver ”varje 

elevs rättighet att möta det pluralistiska samhället i varje enskild skola för att som vuxen 

kunna ta ställning”. På andra sidan finns det han beskriver som ”föräldrars rätt att bestämma 

över sina barns socialisation (värderingar, religion och politiska ideologi)”. Han vill påstå att 

det genom en ökad valfrihet har skett en förskjutning från barnets till föräldrarnas 

rättigheter.62 Friskolornas inträde inom det svenska skolsystemet är en konsekvens av denna 

utveckling. Idag finns nästan 600 friskolor i Sverige varav 63 är religiösa63, vilket skulle 

kunna tolkas stå i strid med Lpo-94 där icke-konfessionell undervisning förespråkas.64 

Ökningen av hemundervisning som aktivt val kan ses som ytterligare en konsekvens. Att det 

lagliga ramverket för det obligatoriska skolväsendet inte utgör några egentliga hinder för 

hemundervisning har också fört med sig två olika tolkningar av det fria valet. Dessa utgår 

ifrån vilken gräns som ska gälla: valfriheten kan tolkas gälla det fria val som föräldrar och 

barn har inom institutionen alternativt utanför.65  

3.4 Utbildning som privat eller statligt intresse  

En fråga som växt när valfriheten i skolvalet brett ut sig är huruvida valfriheten bidrar till ett 

mer segregerat samhälle.66 Om detta råder olika uppfattningar, vilka kan skönjas i de olika 

partiernas ställningstagande om hemundervisning, (se kapitel 4.1.4). Generellt sett hävdar 

Nilsson att efter den svenska folkhemsperioden kan inte individer förlita sig på kollektiva 

välfärdssystem. Individer och familjer måste nu planera och investera för att säkra sin sociala 

                                                
61 Kjellman (2001) s. 26 
62 Englund (1993) s. 14-15 
63 Tabell 2D, fristående skolor, URL: 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/90/53/Grund_Elever_Riks_Tab2D.xls 2007-05-27 
64 Lpo-94, s. 9 
65 Vynnycky (2003) s.8 
66 Damgren (2002) s. 95 
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tillvaro.67 En del av den kritik som hemundervisningen möter ligger på en principiell nivå, om 

utbildning ska ses som något statligt eller privat. När hemundervisning startade som 

utbildningsform i USA på 60-talet handlade debatten om ifall det var bra att undervisa alla 

barn på samma sätt och i samma takt, 68 och så har diskussionen fortsatt i de fyra länder vi har 

tittat närmare på. I Norge diskuteras, utöver privat och statligt intresse, vilket förhållande som 

ska finnas dem emellan, om det även är möjligt med delvis hemundervisning och delvis 

skolgång i en offentlig skola.69  

3.5 Varför väljer föräldrar att hemundervisa sina barn?  

Andledningarna till att föräldrar väljer att undervisa sina barn i hemmet skiljer sig mellan 

olika individer men också mellan olika länder. Sveriges radio gjorde via UR ett reportage om 

hemundervisning i Sverige där frågan ställs till Ingegärd Hilldorn som är chefsjurist på 

skolverket. Hon svarar att lagen är restriktiv men att det finns tillfällen då hon ser att 

hemundervisning är ett möjligt alternativ. Hon lyfter fram exempel som att det kan vara 

jobbigt för yngre barn i glesbyggd att ta sig till skolan. Även barn som har en speciell 

sysselsättning, så som filminspelning, eller skolfobi borde vara berättigade till att få 

undervisning i hemmet.70 Många föräldrar som söker hemundervisning för sina barn gör det 

dock för att de har en personlig inställning till undervisning i hemmet.71  

 

I England trycker Webb på andra orsaker till att familjer väljer hemundervisning. Hon menar 

att familjens egen bakgrund kan vara av betydelse där personlig filosofi om vad skola 

egentligen är och vad den borde vara. Även där föräldrar inte utgår ifrån en filosofi relaterad 

till utbildningsväsendet är det många som valt en alternativ livsstil som ofta omfattar många 

olika aspekter eller värderingar i livet ur vilken en konflikt mellan hemmet och skolan kan 

uppstå. Det kan gälla exempelvis religiösa värderingar eller motsättningar i ett öppet, 

demokratiskt förhållningssätt kontra ett strikt och auktoritärt förhållningssätt.72 Liknande 

motsättningar blir än mer uppenbara då föräldrar kräver sin rätt att själva få bestämma över 

                                                
67 Nilsson (2002) s.40 
68 Wermeling, Erika, Lärarnas tidning nr. 1/2001 
69 Beck (2003) s. 5 
70 ”Hemundervisning”, URL: http://www.ur.se/pedagog/radio/radio-for-pedagoger/Skolakuten-vt-
07/Radio_2006/Artiklar/Hemundervisning/ 2007-05-23 
71 Erdis (2004) s. 23 
72 Webb (1990) s.36 
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vilket inflytande som ska dominera i deras barns liv.73 En pappa i Växjö valde att 

hemundervisa sina barn i hemmet som ett försvar mot vad han ser som det rådande ”totalitära 

tänkandet i samhället” och som ett sätt att ta personligt ansvar för sina barn och deras 

utbildning till skillnad från att skicka dem till en lärare som inte har samma tid till varje 

enskild elev.74 En annan aspekt är om barnet lider av utpräglad skolfobi eller är i behov av 

speciell vård då är det ändå inte troligt att barnet skulle fullgöra skolgången i den reguljära 

undervisningen.75 

3.6 Vem bedriver hemundervisning, jämställdhetsperspektiv 

Vilka som bedriver undervisning i hemmet skiftar mellan olika länder. Om vi söker oss till 

vårt närmaste granland i väst så har de via det pedagogiska forskningsinstitutet i Oslo gjorts 

en studie över vilka det är som bedriver undervisning för sina barn i hemmet. Jämfört med en 

genomsnittsnorsk så har en genomsnittshemundervisare lite lägre utbildning och hushållet 

tjänar mindre än hälften jämfört med populationen i övrigt. Förklaringen till detta är att 

familjer som bedriver hemundervisning oftare är belägna på landsbygden med den ena 

föräldern utanför arbetslivet. De har också flera barn och de lever oftare med bägge 

föräldrarna i hushållet. Detta kan jämföras med hemundervisande familjer i USA där de 

istället både har högre utbildning och tjänar mer än vad genomsnittsamerikanska familjer 

gör.76 I USA är familjer som bedriver hemundervisning lokaliserad utanför storstäder och i 

förorter dominerade av vita men fler minoritets grupper är starkt växande och de utgör idag 15 

% av de hemundervisande familjerna.77  

 

I Norge har barn i hemundervisande familjer haft sin skolgång i hemmet i genomsnitt 2,4 år. 

Av de forskare som har granskat hemundervisning har funderingar kring 

jämställdhetsperspektivet ofta väckts. Ur ett jämställdhetsperspektiv är könen i Norge 

snedfördelade och det är mamman som vanligtvis är lärare78. Vissa forskare som tittat 

närmare på hemundervisning som aktivt val har kallat det för en kvinnofälla just på grund av 

att det är kvinnorna som har varit det dominerande könet som hållit i undervisningen, vilket 

                                                
73 Villalba (2003) s.192 
74 Wermeling, Erika, Lärarnas tidning nr. 1/2001 
75 Erdis (2004) s. 22 
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leder till att de är frånvarande på arbetsmarknaden och beroende av sin partners inkomst 

samtidigt som de tar allt väsentligt ansvar för barnet.79   

3.7 Klarar de hemundervisade barnen kunskapskraven? 

Flera undersökningar från USA visar att en hemskolad elev får resultat på tester som ligger 

över genomsnittet.80 Det skulle bland annat bero på att de eleverna får ett annat akademiskt 

självförtroende när de får studera i sin egen takt och med mycket uppmärksamhet.81  

Testresultaten måste dock kritiskt granskas eftersom populationen skiljer mellan elever i 

skolan och de hemundervisade barnen. I USA har föräldrar som bedriver undervisning i 

hemmet högre utbildning och inkomst än föräldrar till elever i den nationella skolan.82 I Norge 

är det svårt att mäta hur de hemundervisande eleverna presterar på tester eftersom det är 

vanligare att yngre barn har undervisning utanför skolan än äldre eftersom testresultat och 

betyg oftast saknas på yngre elever.    

3.8 Socialisering 

Ifall hemundervisade elever får tillräckliga sociala kunskaper är en omdebatterad fråga som 

kommer upp i stort sätt alla sammanhang där hemundervisning som aktivt val diskuteras. 

Cyril Cann är en engelsk kristen lärare från Universitetet i Exeter som är negativ till 

hemundervisning och han menar att de sociala egenskaperna som vanligen tränas i skolan vid 

hemundervisning istället måste övas senare i livet. Hans perspektiv är att skolans personal 

arbetar som ett team och kan ge eleven många olika synvinklar att betrakta världen på.83 

Patricia Yoxell för organisationen National Parent-Teacher Association säger att barn som är 

isolerade och inte träffar barn med annan bakgrund kommer att bli förvånade när de kommer 

ut i ett mångkulturellt samhälle men att det inte är specifikt för hemundervisade barn. Hon är 

dock själv positiv till hemundervisning och att föräldrar tar stort ansvar för sina barn.84 

Hemundervisande familjer måste också mer än andra engagera sina barn i fritidsaktiviteter så 

                                                
79 Nilson (2004) s.3 
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att de tränar umgänge med andra.85 Social träning är så mycket mer än att lära sig samsas med 

30 stycken andra elever i samma ålder. En familj med en god gemenskap ger trygga relationer 

vilket är viktigare för barn än att binda många lösa band till endast jämnåriga. För Remus 

Wilson som har hemundervisat sina sex barn i hemmet utanför Växjö handlar 

hemundervisning om att barnen ska kunna vara som de är och studera i sin egen takt utan att 

stressa. Han menar att med familjen som bas kan barn utvecklas tillsammans med föräldrarna 

som kan ta ett personligt ansvar för barnets hela utveckling. Wilson vill inte kritisera lärarna 

men menar att det är en stor skillnad mellan att undervisa en hel klass och bara några barn. 

Psykologiska undersökningar från USA visar också att barn som har varit hemundervisade har 

en bättre självkänsla och har lättare att möta människor i olika åldrar.86 Helena Boväng, 

moderat, som var Stockholms Barn- och Utbildningsnämnden ordförande hösten 2006 hävdar 

att det finns en risk med att föräldrarna får för mycket makt över sina barn, det kan leda till att 

barnet inte utveckla egna åsikter utan adopterar föräldrarnas. Hon menar att barn behöver 

andra infallsvinklar än föräldrarnas för att möta deras åsikter och att ett barn som går i skolan 

har tillgång till ett större utbud av angreppssätt från lärare och kamrater.87  

 

                                                
85 Braw, Elisabeth, Borås tidning, 2003-08-21 
86 Wermeling, Erika, Lärarnas tidning nr 1/2001 
87 ”Hemundervisning”, URL: http://www.ur.se/pedagog/radio/radio-for-pedagoger/Skolakuten-vt-
07/Radio_2006/Artiklar/Hemundervisning/ 2007-05-23 
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4 Hemundervisning i olika länder 

4.1 Sverige 

4.1.1 Skollagen och Lpo-94 

Skollagen ger i 10 kap. 4 § elever möjlighet att fullfölja sin skolplikt på annat sätt.88 Ingegärd 

Hillborn, chefsjurist på skolverket, menar att lagen är restriktiv men att hemundervisning är 

möjlig.89 Förutsättningen är att alternativet är likvärdigt med skolans utbildning.90 Villkoren 

för att få tillstånd till detta är att vårdnadshavaren tillåter kommunen att kontrollera 

verksamheten i hemmet. Om det visar sig att nödvändig insyn inte ges eller om familjen inte 

lever upp till det de har sagt i sin ansökan kan tillståndet att bedriva hemundervisning 

återkallas med omedelbar verkan.91 Ansökan om tillstånd för hemundervisning lämnas till 

respektive kommuns Barn- och Ungdomsnämnd som i sin tur ger godkännande för ett år i 

sänder, därefter måste en ny ansökan göras om vårdnadshavaren önskar fortsätta med 

hemundervisningen. Kommunen är också de som bestämmer vad ansökan ska innehålla, de 

kommer troligtvis att begära en kursplan för att se hur familjen uppfyller 

ämneskunskaperna.92 Betoning av skolans sociala träning och utveckling av samarbete till 

trots bedömdes under lagstiftningsprocessens gång att enskild undervisning i hemmet ändå 

under särskilda omständigheter kunde framstå som ett fullgott alternativ till skola.93 När ett 

skolpliktigt barn och dess föräldrar ansöker om hemundervisning måste de i ansökan visa att 

de kommer att följa de från politiker uppsatta målen för skolan. Lpo-94 är utfärdad av 

regeringen och måste följas. Någon formell kompetens eller pedagogisk utbildning behövs 

inte för att undervisa hemma.94    
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I Sverige är det idag enligt Skollagen en skyldighet för samtliga skolpliktiga elever att delta i 

undervisning.95 Staten ålägger således alla svenska medborgare i skolpliktig ålder att delta i 

den utbildning som staten bestämmer, om inte tillstånd har getts till annat alternativ.96 Med 

skolpliktig elev menas att de barn som under året fyller sju ska påbörja sin skolgång till 

höstterminen och gå i skolan fram till 16 års ålder. Idag får barn också börja redan vid sex års 

ålder.97 Kommunen och vårdnadshavare delar ansvaret för att skolpliktiga barn i kommunen 

fullföljer sin skolgång.98 Det finns fall då barn inte kommer till skolan. Det kan finnas olika 

orsaker till detta, exempelvis sjukdom, önskemål om annan lärare eller skolenhet m.m. Några 

av dessa fall beror på att vårdnadshavaren själv vill undervisa sitt barn i det egna hemmet. 99 

Nilsson, professor på Umeå universitet, hävdar att hemundervisning som aktivt val är olagligt 

i Sverige på grund av skolplikten och att de enda hemundervisade barn som finns i Sverige är 

de som använder hemundervisning som sista utväg på grund av sjukdom eller konflikt mellan 

skola och familj.100  

I Sverige är undervisning i hemmet ett ännu så länge ovanligt sätt att fullfölja skolplikten på. I 

tabellen på följande sida syns antalet elever som undervisas utanför skolan. Det finns ingen 

ämbets- eller tjänsteman, avdelning eller resurs på Skolverket som har i uppgift att granska 

antalet hemundervisade.101 Siffrorna inkluderar inte bara barn med hemundervisning som 

aktivt val utan även barn i distansundervisning, elever som skolvägrar och barn i statens vård 

under grundskolans år.102 

 

 

 

 

 

                                                
95 3 kap. 11 § st.1 SkolL. 
96 Mogren (2003) s.7 
97 Erdis (2004) s.19 
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År Antal elever  

i skola 

Elever i undervisning  

på annat sätt  

2001/02 1 059 122 108 

2002/03 1 057 225 124 

2003/04 1 046 441 91 

2004/05 1 023 724 96 

2005/06 995 457 84 

2006/07 962 349 92 

Källa: siffror hämtade från Skolverket.103 

 

Eftersom det är vanligare med hemundervisning bland yngre barn är frågan huruvida elever i 

årskurs 8 och 9 ska ha betyg eller ej oklar. Enligt Skollagen 10 kap §4 ska hemundervisningen 

utgöra ett fullgott alternativ till den vanliga skolan och eftersom kommunen har gett sitt 

godkännande borde samma rättigheter och skyldigheter gälla. I Grundskoleförordningen 7 kap 

under rubriken Prövning och betyg anges det inte mandat för föräldrar att sätta betyg på sina 

egna barn. Det här är problematiskt och enligt Henrik Fredriksson, Undervisningsråd på 

Skolverket, måste den elev som fullgör skolplikten i hemmet gå till en närliggande 

högstadieskola för att prövas för att få betyg eller så får eleven söka in till Högskola via 

frikvot på samma sätt som elever som kommer från exempelvis en Waldorfskola.104 

4.1.2 Hemundervisning i de svenska medierna 

I Sverige är hemundervisning inte vida känt som ett lagligt alternativ till skola och det är 

förhållandevis få som ännu så länge sökt sig till hemundervisningen som undervisningsform, 

jämfört med situationen i andra västerländska länder. Via media har dock allmänheten några 

få gånger haft möjlighet att bli mer medveten om företeelsen. Via Tv-program som Kalla 

Fakta, radioprogram från UR och ett mindre antal tidningsartiklar har journalister ibland 

uppmärksammat hemundervisning som aktivt val. Programmet Kalla Fakta, år 2000, 

baserades på uppgifter kring en familj boende utanför Växjö som startade intresseföreningen 

MATS där mannen själv undervisade sina sex barn i hemmet. Vissa av dessa medier gav en 
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mer positiv syn på hemundervisning än andra.105 De flesta tidningsartiklarna står att hämta i 

mindre lokala tidningar men en och annan journalist från tidningar som Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och GöteborgsPosten har också observerat hemundervisning ur olika aspekter. 

Svenska Dagbladet, som har publicerat ett par artiklar i ämnet, skrev bl.a. en allmän och 

informativ artikel där Skollagen synades och ett fall i Värmland nämndes som exempel.106 

2002 skrev Aftonbladet om en familj som hade ansökt om att få hemundervisa sin son men 

som fått avslag av kommunen. Föräldrarna valde att gå vidare genom att överklaga beslutet i 

länsrätten. I Länsrätten vann familjen rätten att undervisa sin son i hemmet men kommunen 

överklagade då i sin tur det utslaget. Till slut valde familjen att flytta till England där 

hemundervisningen är en mer accepterad undervisningsform än i Sverige.107 Göteborgsposten 

är den av de större tidningarna som skrivit flest artiklar kring ämnet hemundervisning och 

flertalet gäller hemundervisning som aktivt val.  

I vissa kommuner har familjer fått positiva beslut på sina ansökningar utan rättsliga åtgärder. 

En amerikansk familj bosatt i Sverige fick omgående sin ansökan beviljad från sektorn för 

utbildning och kultur som inte hade några invändningar med motiveringen att undervisningen 

i hemmet betraktades som ett fullgott alternativ till skolan där svenskundervisning och 

deltagande i fritidsaktiviteter ingick. Kommunen svarar dock för att ha fortlöpande insyn i 

deras verksamhet.108 En annan artikel porträtterar en ansökan där föräldrarna angav som skäl 

för hemundervisningen att de önskade en annan inriktning på undervisningen än vad den 

lokala skolan hade att erbjuda. De hänvisade till Skollagen och fick sin ansökan godkänd. 

Föräldrarna skrev ett kontrakt med rektorn på skolan där barnen annars skulle ha gått. Från 

skolan får föräldrarna dessutom hjälp med läromedel för de aktuella årskurserna och två 

gånger per termin kontrolleras barnens kunskaper. Utöver det får barnen gå till skolan vid de 

tillfällen då det hålls nationella prov.109 

4.1.3 Rättsliga processer i Sverige – varför avslag, varför godkännande?  

Eftersom det är upp till varje enskild kommuns barn- och utbildningsnämnd att bifalla en 

familjs ansökan om hemundervisning kan resultatet av begäran se lite olika ut. I vissa 

kommuner godkänns en ansökan som i andra avslås. Enligt Anne-Louise Thögersen, 
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Undervisningsrådgivare på Skolverket, kan en familj som vill överklaga en kommuns dom 

vända sig till Länsrätten, därefter Kammarrätten och till sist Regeringsrätten som har sista 

ordet. Om även det beslutet ska överklagas måste den som tvistar vända sig till 

Europadomstolen.110  För familjen, som startade intresseföreningen MATS, tog det tre år för 

att få sin ansökan om hemundervisning godkänd och det var inte förrän de tog upp fallet till 

Regeringsrätten som de fick sin ansökan beviljad.111 I ett annat rättsfall begärde 

vårdnadshavarna till en flicka på sju år att själva få undervisa första årskursen i hemmet för att 

stimulera sina barn inom det sociala nätverk som familjens kristna samvaro omfattade. 

Modern var utbildad förskollärare men familjen fick ändå avslag av både kommunen och 

sedan Kammarrätten med motiveringen att barn behöver den sociala kompetens som en 

skolgång ger. Även här gick fallet vidare till Regeringsrätten innan familjen fick sin ansökan 

godkänd. Tvärtom blev det för en familj som de första 6 åren fått beviljat att undervisa sitt 

barn i hemmet. När ansökan om fortsatt enskild undervisning i hemmet även för årskurs 7 

kom in till kommunen fick familjen inte fortsatt tillstånd. Denna dom fastslogs sedan av 

samtliga instanser med motiveringen att det är av vikt att äldre elever får träna sin sociala 

kompetens i skolan tillsammans med jämnåriga.112  

 

Tidigare i år publicerades en artikel om en mamma som ville undervisa tre av sina barn i 

hemmet eftersom hennes religion inte tillåter att pojkar och flickor går i samma klass. Barn- 

och Ungdomsnämnden i hemkommunen avslog familjens ansökan med motiveringen att 

ingen skola i Sverige har separat undervisning för pojkar och flickor. Mamman beslutade då 

att överklaga beslutet i Länsrätten med hänvisning till den religionsfrihet som råder i Sverige. 

Familjen har uppgett att de är judisk ortodoxa och anser att religionsfriheten bör gälla även 

judar.113 Många av fallen skildrar samma eller liknande svårigheter för familjer att ansöka om 

och få tillstånd av hemkommunen att undervisa sina barn i det egna hemmet. 

En annan familj fick beviljad hemundervisning efter att den politiska majoriteten skiftat i 

kommunen. Socialdemokraterna som först var i majoritet i kommunen avslog ansökan medan 

en borglig majoritet tog över och sedermera godkände ansökan. Kommundelsnämndens 

ordförande (fp) ansåg att det var i linje med deras politiska inriktning att pröva alternativ som 
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detta. Representanter från kommunen hade besökt hemmet och gjort en bedömning att 

undervisningen och barnens kunskaper stod i nivå med den lokala skolans.114  

I ett betänkande från Socialdepartementet medgav skolverket att det fanns stora problem med 

kommunernas hantering av hemundervisning och att det var viktigt att bristerna 

uppmärksammades. Utredningen föreslog att kommunerna gavs tillräckliga kunskaper om 

regler och villkor så att de på ett bra sätt kunde behandla de ärenden om barn som ville 

fullgöra skolplikten på annat sätt.115 

4.1.4 Partipolitiska inställningar till hemundervisning 

Föräldrar som hemundervisar eller av andra skäl är intresserade av hemundervisning undrar 

ofta hur de olika politiska partierna i Sverige ställer sig till hemundervisning som aktivt val. 

Anledningarna till detta kan variera. En orsak kan vara att föräldrar som vill hemundervisa sitt 

eller sina barn önskar komma i kontakt med en lokalpolitiker som kan hjälpa dem att få sin 

ansökan beviljad. År 2006 skickade intresseföreningen Borta bra, hemma bäst ut en enkät till 

samtliga svenska riksdagspartier.  

Första frågan i enkäten, som också är den enda som kommer att redovisas löpande i texten 

som följer, löd på följande vis: Anser ert parti att rätten för familjer att välja alternativa 

undervisningsformer såsom hemundervisning är en demokratisk rättighet?  

Enkäten visar tydligt på en stor enighet i frågan inom de respektive olika politiska blocken. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som ställer sig negativa till 

hemundervisning som undervisningsform anser inte att det är en demokratisk rättighet för 

vårdnadshavare att välja detta alternativ. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hänvisar båda 

till lagen om skolplikt och värdet av barns socialisation och utveckling i grupp. Vänsterpartiet 

anser att utbildning bäst sker i en gemensam och likvärdig skola. Till skillnad från dessa 

partier är det borgliga blocket mer öppna och positiva till hemundervisning som alternativ 

undervisningsform och anser att det är en demokratisk rättighet att familjer själva får välja. 

Folkpartiet och Moderaterna ser inga hinder för hemundervisning så länge Skollagens 

bestämmelser åtlyds och nationella mål nås i utbildningen. Kristdemokraterna anser att 

valfrihet gällande skola är en demokratisk rättighet och att frågan blir problematisk på grund 
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av den rådande skolplikten i Sverige. De är inte emot hemundervisning så länge kraven på ett 

fullgott alternativ uppfylls. Centerpartiet besvarade inte enkäten så deras ställning i frågan 

förblir obesvarad även här.116 (Fullständig version av enkätfrågor och svar finns som bilaga i 

Bilaga 2)  

4.2 Norge 

Ett land i Norden där debatten om hemundervisning har varit starkt växande är Norge.117 Som 

i många andra länder är det frågan om huruvida utbildning är ett privat eller statligt intresse 

som engagerar.118 I Norge har barn skolplikt från och med 6 års ålder men grundskolan kan 

också fullgöras genom annan motsvarande ”opplaerning”119 vilket betyder att föräldrarna har 

stor frihet att välja den skolform de finner bäst för sina barn. Antalet barn som undervisas i 

norska hem skiljer sig beroende av vem som ger ut siffrorna. År 2002 uppger den norska 

staten att 109 barn fullgör sin grundskola i hemmet medan forskare talar om siffror upp emot 

385 barn.120 I den norska skollagen står ”plikt til grundskole opplaerning”. Lagen tolkas som 

att föräldrar har plikt att se till att deras barn uppnår de av skolan uppställda 

kunskapsmålen.121 I och med detta behöver föräldrar som vill hemundervisa sina barn inte 

söka tillstånd hos kommunen, vilket behövs i bland annat Sverige. Efter att kommunen har 

fått in en anmälan om hemundervisning kan de däremot omedelbart begära upplysningar om 

undervisningens upplägg.122 Så länge den som bedriver hemundervisning kan visa upp att 

barnet får en motsvarande upplärning har de rätt att fortsätta undervisa sitt barn utanför den 

traditionella skolan. Vårdnadshavare har fortfarande en anmälningsskyldighet eftersom 

kommunen har tillsynsplikt över barnen.123 Orsakerna till att norska föräldrar väljer 

hemundervisning som en skolform till sina barn är många. I fallande ordning uppger föräldrar 

följande andledningar, pedagogisk uppfattning, religion/livssyn, motstånd till skolstart för 6 

åringar, ideologisk eller filosofisk uppfattning, konflikt med skolan och nedläggning av 

privatskola eller problem med igångsättning av privatskola.124 I Norge har de hemundervisade 

                                                
116 ”Partiernas åsikter”, URL: http://www.mannbro.se/hemma/index.php?page=partier 2007-05-23 
117 Beck (2003) s.4 
118 ”Den moderne hjemmeundervisningen i Norge”, URL: 
http://www.uv.uio.no/forsk/disputaser/gamledisp/gamledisp2006/ChristianBecksammendrag.html 2007-05-23 
119 Aamodt (2001) s.4 
120 Beck (2003) s.4 
121 Aamodt (2001) s.4 
122 Aamodt (2001) s.20 
123 Aamodt (2001) s.5 
124 Beck (2003) s. 30 
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eleverna ingen laglig rätt till betyg efter avslutade studier vilket är en debatterad fråga125 och 

en anledning till att få har hemundervisning alla tio skolår. 

 

De internationella diskussionerna kring balansgången mellan föräldrars rättigheter, barns 

rättigheter och statens roll i utbildningsfrågor har pågått även inom FN.126 Förekomsten av 

vårdnadshavare som blivit nekade rätten att undervisa sina barn i det egna hemmet har 

resulterat i ett flertal uppmärksammade rättsliga processer både i och utanför Sverige, där 

konventionen om mänskliga rättigheter åberopats.127  

4.3 USA 

I USA har det utvecklats ett antal skolformer på senare år. Delvis som resultat av den starka 

valfrihetsrörelsen och missnöjet över de kommunala skolorna. För många är det privata 

alternativet alltför dyrt då detta till stor del måste bekostas av familjen själv och skolpeng 

endast finns i ett fåtal delstater. 2003 kostade i USA en privat utbildning i genomsnitt 43000 

kronor om året per elev.128 För att barnet ska kunna tillgodose sig den kunskap som skolan ska 

ge växte under 1980-talet hemundervisning som aktivt val fram som ett alternative.129 En 

annan anledning till att hemundervisningen tog fart i USA under 1980-talet anses vara de 

skatteregleringar som infördes för kristna skolor vilket ledde till att många av de mindre 

skolorna tvingades att stänga igen. Föräldrarna till de berörda eleverna tvingades då välja 

mellan en statlig skola eller att hemundervisa, vilket ledde till att många valde det senare 

alternativet, vilket i sin tur har påverkat det höga antalet kristna som hemundervisar.130 Under 

senare decennier har också användandet av datorer och Internet öppnat upp för ett mer 

flexibelt och dynamiskt sätt att lära än under tidigare perioder i hemundervisningens 

historia.131   

 

Hemundervisning är godkänt i alla delstater och ger dessutom föräldrarna mer inflytande över 

vad barnen lär sig. Under åren 2005-2006 gick, enligt amerikanska intresseorganisationen 

National Home Education Research Institute, två miljoner amerikanska barn i skolpliktig 

                                                
125 Beck (2003) s. 32 
126 Fortune-Wood (2001) s.75 
127 Monk (2003) s.157 
128 Braw, Elisabeth, Borås Tidning, 2003-08-21  
129 Henriksson, Karin, Svenska Dagbladet, 1999-08-30 
130 ”History of home schooling”, URL: http://www.synergyfield.com/history.asp, 2007-05-21 
131 Apple (2006) s.194 
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ålder i skola hemma.132 Antalet barn som får undervisning i hemmet ökar också med 15 till 17 

procent per år.133 När hemundervisningen i USA var en ny företeelse var det mest föräldrar ur 

den kristna högern som undervisade sina barn hemma134 men på senare tid har fenomenet 

varit snabbt växande bland amerikanska minoriteter.135 Amerikanska medier har identifierat 

en ny våg till förmån för hemundervisningen där familjer från olika religioner, kulturer, 

filosofisk, politisk och ekonomiska bakgrunder delar ett nydanat intresse för hemundervisning 

som aktivt val.136  

 

Nilsson har skrivit ett par texter kring hemundervisningens spridning, en företeelse hon ställer 

sig negativ till. Nilsson anser även hon att hemundervisningen är en snabbt växande trend 

globalt sett och att en anledning till detta är en förlängning av den marknadsrelation som ses 

inom utbildningsområdet idag. Hemundervisningen i USA består fortfarande mest av 

föräldrar inom den kristna högern enligt Nilsson. Nilsson formulerar sig på följande vis - ”De 

argument för att bedriva hemundervisning som anförs av utövarna är just möjligheten att 

förmedla vissa filosofiska och religiösa värderingar, att ha kontroll över det sociala samspelet, 

att utveckla samhörighet i familjen och att se till att kunskapsnivån är hög.” 137 På andra håll 

motsägs detta av uppgifter som betonar en spridning på vilka familjer som väljer att hemskola 

sina barn. Fortfarande är en stor del av de familjer i USA som väljer hemundervisning som 

undervisningsform till sina barn religiösa. Kristna utgör än idag den största gruppen och 

muslimer är den snabbaste växande gruppen bland USA:s hemundervisande familjer, men de 

har fått sällskap av allt fler familjer utan religiös bakgrund, samt mindre bemedlade familjer 

som visat att de genom hemundervisning kan finna ett högklassigt alternativ till den 

kommunala skolan.138  

 

Den allmänna kritik som har förts fram mot hemundervisningen i USA av dess motståndare 

har i första hand riktats mot bristen på insyn och statlig kontroll av de hemundervisade barnen 

då skoldistrikten saknar lagstadgad rätt till kontroll, ledning eller insyn i 

hemundervisningsverksamheten. Detta har främst uppmärksammats i samband med rapporter 

om specifika fall där barn med hemundervisning också levt under svåra missförhållanden i 
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134 Nilsson (2002) s.50-52 
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136 ”History of home schooling”, URL: http://www.synergyfield.com/history.asp, 2007-05-21 
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hemmet. Amerikanska intresseorganisationer för hemundervisning tillbakavisar starkt 

påståenden om att missförhållanden i hemmet skulle vara ett skäl i sig för föräldrar att 

hemundervisa sina barn.139 Hemundervisande föräldrar i USA hävdar också att de tillvaratar 

sina barns intressen bättre än vad en skollärare gör och även om hemundervisningen i 

begynnelsen mest ansågs vara ett sätt för föräldrarna att integrera sina egna värderingar i sina 

barn väljer numera fler föräldrar att undervisa barnen hemma i en övertygelse om att de bättre 

kan förmedla kunskaper än skolan.140 Enligt Nilsson är det viktigt att titta på utvecklingen i 

länder som USA och Storbritannien eftersom spridningseffekten från amerikansk och brittisk 

skolpolitik till svensk skolpolitik historiskt sett har varit omfattande och just därför tror 

Nilsson också att vi kan komma att se en ökning i hemundervisning som aktivt val även 

här.141   

4.4 Erfarenheter i hemundervisning från England   

 

Två familjer i England som aktivt valt och beviljats rätten att hemundervisa sina barn har 

intervjuats i ämnet, samt en historielärare som gett sina synpunkter på hemundervisningen 

som fenomen. 

  

Den ena familjen, Gilles, som ursprungligen kommer från USA, valde tidigt att hemundervisa 

och har gjort detta de senaste 24 åren. Fyra av barnen Gilles hemundervisades fram till 16 års 

ålder då de gick över till ett lokalt gymnasium i ett fall genom inbjudan av en danslärare som 

undervisat ena dottern i dans två timmar i veckan under tidigare år medan de andra kom in via 

antagningsintervjuer. Dottern som blev inbjuden av dansläraren har sedermera blivit antagen 

till en tvåårig dansutbildning på annan ort. En dotter blev antagen till två olika universitet, 

men avböjde till förmån för välgörenhetsarbete och är idag gift med två barn. En son strävar 

idag efter en karriär inom musikbranschen som text- och musikförfattare. En annan son gick 

direkt från hemmet vidare till universitet och studerade där han förvärvade ett ”first class 

honors’ degree”142 i aeronautik. Ytterligare en son hemundervisades ändå upp till 18 års ålder 

                                                
139 “Alleged link to child abuse”, URL: http://www.hslda.org/docs/hshb/51/hshb5108.asp , 2007-05-21 
140 Braw, Elisabeth, Borås Tidning, 2003-08-21 
141 Nilsson (2002) s.54 
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och genomgår för närvarande en pastorsutbildning. Även han är idag gift med barn. Två av 

barnen undervisas fortfarande i hemmet.143 

 

Den andra familjen, Hacker, är av engelsk härkomst och har valt att hemundervisa sina två 

barn fram till gymnasietiden. Valet att ge hemundervisning till sina barn gjordes även av 

praktiska skäl då familjen spenderade flera år i Afrika där de arbetade som missionärer. 

Många av missionärerna skickade sina barn till internatskolor men detta var inte ett alternativ 

som tilltalade familjen. Sonen i familjen är nu 17 år och gick förra året över till det lokala 

gymnasiet. För att lättare få tillträde till gymnasiet valde sonen att göra några av de 

obligatoriska examensprov som ingår på ett högstadium i England och Wales före gymnasiet. 

Vanligtvis tar elever på ett engelskt högstadium mellan 8-10 examensprov i olika ämnen. För 

att komma in på de olika gymnasieskolorna krävs oftast godkänt i 5 ämnen, sonen valde att 

skriva 6 och klarade av samtliga. Dottern som är 15 år undervisas fortfarande i hemmet men 

kommer förmodligen att göra på liknande sätt för att söka till gymnasiet.144 

 

 I båda familjerna är det mödrarna som valt att sköta hemundervisningen eftersom de båda två 

är utbildade lärare till yrket. De båda familjernas skäl till att hemundervisa baseras i första 

hand på deras religion. De anser att alla ämnen borde genomsyras av och undervisas ur ett 

kristet perspektiv – inte bara religionsundervisningen. Ur pedagogisk syn anser också 

mödrarna att barn lär sig bäst utifrån konkreta lärsituationer och att enskild undervisning ger 

bättre resultat än att undervisas i ett klassrum där tillgången till läraren är begränsad. 

Familjerna var dessutom angelägna om att spendera så mycket tid tillsammans som möjligt 

för att utveckla ett starka familjeband.145 Teresa Gilles vill understryka hur olika barn är i sitt 

lärande och att det förmodligen oftast är föräldrarna som är mest intresserade av bidra med 

den undervisningsform som bäst passar just deras unika barn som individ. Hon tror att en del 

föräldrars filosofi också inbegriper en vilja att skydda barnen från skadliga influenser alltför 

tidigt i livet för att bevara deras barndom. Barndomen är, enligt Teresa, en alltmer krympande 

tid i människans liv i dagens samhälle. Den största invändningen som brukar uppkomma 

kring den hemundervisning som familjen bedriver gäller barnens socialisering med andra. Nu 

när barnen blivit större är det dock färre som kommer med denna invändning då de själva kan 

se att barnen är välartikulerade och socialiserar med människor i olika åldrar utan problem. 
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Familjen har i alla tider haft ett mycket öppet hem med många gäster ifrån olika länder, 

kulturer och religioner på besök och barnen är alltid inkluderade, uppmuntrade att lyssna och 

ställa relevanta frågor till gästerna. Detta skulle de inte ha haft samma möjlighet till om de 

varit i en ålderssegregerad skolklass i 13 år.146 Det andra invändningen som hemundervisande 

föräldrar ofta stöter på är om det ens är lagligt med hemundervisning.147    

 

Enligt lag i England är det vårdnadshavarna som bär det huvudsakliga ansvaret för sina barns 

utbildning, genom skola eller på annat sätt.148 Eftersom det inte är ett måste att följa den 

engelska läroplanen har familjerna valt att hämta mycket av sina läromedel och material ifrån 

USA. Under de senare åren i barnens hemundervisning har familjerna alltmer valt att följa ett 

Internetbaserat utbildningssystem, dels för att lära barnen att söka efter kunskap själv men 

också för att lära dem ett mer självständigt arbetssätt inför högre studier.  De är också noga 

med att försöka införliva ämnen som hemkunskap, anordna utomhusaktiviteter, göra 

studiebesök och alla barnen har alltid deltagit i lokala barn och ungdomsklubbar tillsammans 

med andra barn, exempelvis vetenskapsklubben, Scouterna och dans.149  

 

 

4.5 Exempel på hemundervisning i praktiken 

Utifrån det praktiska tillvägagångssättet skiljer sig familjernas olika undervisningsupplägg åt 

en del. Familjen Gilles föredrar att inte planera sin undervisning långt i förväg för att kunna 

vara öppen för spontan verksamhet och möjligheten att utnyttja soliga dagar till 

utomhusaktiviteter. Det finns således ingen ram för när och hur undervisningen ska ske som 

styr. Det är i mångt och mycket barnens egna intressen som styr och oftast behandlas flera 

olika ämnen åt gången. Barnen får själva välja vilket ämne de vill koncentrera sin dag kring så 

länge som alla ämnen blir adresserade under veckan. Detta upplägg kräver en hel del disciplin 

då undervisningen och barnens kunskaper kontrolleras årligen av The Local Education 

Authority (LEA), den engelska lokala motsvarigheten till Barn – och utbildningsnämnden på 

orten.150   
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Familjen Hacker arbetar efter ett fast utarbetat schema. Samtliga ämnen bearbetas under 

veckans gång och återkommer på samma tider vecka efter vecka, likt ett schema på en skola. 

När båda barnen ingick i hemundervisningen skedde deras ämnesundervisning parallellt men 

utgick ifrån olika nivåer utifrån de årskurser som barnen ingick i. Dagen börjar efter frukost 

med något som liknar hemkunskap där städning, bakning eller annan förberedelse av mat 

ingår. Efter detta tar andra lektioner vid fram till lunch. Efter lunch följer endast kortare 

lektioner eftersom störst koncentration läggs till förmiddagsarbetet. Eftersom 

hemundervisning kan fortgå utan de avbrott som ofta sker i skolan kan undervisningstiden på 

så sätt kortas ner. ”Skoldagen” är således relativt kort i denna verksamhet.151 

 

När var och en av barnen fyllde 5 år registrerade familjen Gilles barnet till LEA. Detta är inte 

en obligatorisk uppgift i England och Wales eftersom lagen inte kräver att barn ska gå i 

skolan utan kan tillgodogöra sig sin utbildning på annat sätt, men familjen Gilles valde att 

informera om hemundervisningen för att undvika eventuella senare förfrågningar från 

kommunen.152 LEA har tillsynsmän som ansvarar för att ha insyn hos hemundervisande 

familjer och kontrollera hemundervisade barns kunskaper och utveckling genom årliga besök. 

Skulle LEA anse sig ha anledning att ifrågasätta hemundervisningen av ett barn har de rätt att 

öppna upp en undersökning i ärendet.153  

 

 

 

 

4.6 Uppmuntran till samverkan  

 

Philip Hadley är historielärare och arbetar sedan 17 år tillbaka på ett högstadium i en liten 

kommun nära den stad som familjerna Gilles och Hacker bor i. Han är inte emot 

hemundervisning utan tycker att det är bra att det finns andra alternativ till skolan för familjer 

att välja emellan. Personligen skulle Philip aldrig välja denna undervisningsform åt sina barn 
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dock. Han betonar vikten av skolan som institution och anser att den sociala utveckling som 

barn får tillgodo genom att gå i skolan är ytterst viktig för de allra flesta, utan att kategoriskt 

förneka att barn inte kan socialiseras på annat sätt. Bristen på umgänge med andra i samma 

ålder är hans största källa till oro inför hemundervisningens verksamhet.  

 

När det gäller de kunskapsmässiga målen är Philip inte lika bekymrad. Han menar att han har 

varit lärare tillräckligt länge och mött tillräckligt många föräldrar som är mycket entusiastiska 

och kapabla när det gäller att hjälpa sina barn i deras skolarbete för att acceptera att det finns 

andra lösningar till att förskaffa sig utbildning. Tillsammans med de verktyg och läromedel 

som finns idag, i form av handböcker och Internet, tror han att de föräldrar som idag är villiga 

att ta över ansvaret för sina barns undervisning vanligen är så pass engagerade att de klarar 

den uppgiften. Enligt hans egen erfarenhet får ofta dessa familjer även stöd från den lokala 

skolan på orten där de bor om så önskas.154  

 

I England utgår endast ca 25% av betygen från elevernas arbeten under terminen. Resterande 

75% utgår ifrån de slutprov i varje separat ämne som kommer i slutet på varje läsår och som 

skall täcka det som lästs det läsåret.155 Därför anser Philip att inte heller denna aspekt i 

praktiken borde utgöra ett problem för hemundervisade barn. De som vill komma till skolan 

och göra läsårets examensprov i olika ämnen kan genom överenskommelse med rektorn på 

den skola som ligger dem närmast komma och göra det.156 2004 uppgav DfES (Department 

for Education and Skills), den engelska motsvarigheten till Skolverket, att det ungefärliga 

antalet barn inom hemundervisningsrörelsen i England och Wales uppgick till 100 000 men 

att ingen exakt siffra kunde uppvisas då kommunerna inte har skyldighet att rapportera antalet 

hemundervisade barn till DfES.157 

I maj 2007 visade BBC ett TV-program som kallades ”Going to school `not compulsory`” 

som påminde landets kommuner om föräldrars rätt att undervisa sina barn i hemmet. Där 

framgick också att DfES skulle utfärda nya riktlinjer för att betona det övergripande ansvar 

föräldrar har för sina barns utbildning och där de uppmanade kommunerna att stödja 

föräldrarna i hemundervisningen:  
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Proposed Department for Education and Skills guidelines on “elective home education” stress 

that education is compulsory but schooling is not.  

Councils should offer support to home educators, and parents must see that their children are 

suitably educated.158 

       

 

 

                                                
158 Ur TV-dokumentären: Going to school ‘not compulsory’, BBC, UK, 2007-05-09 
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5 Resultat 

5.1 Sammanfattning 

Vi har genom den här undersökningen velat belysa hemundervisning som ett aktivt val. Det är 

ett aktivt val föräldrar tar om att undervisa sina egna skolpliktiga barn i hemmet, istället för att 

barn ska gå till den offentliga eller privata skolan. Vårdnadshavare ansöker om tillstånd att 

undervisningen ska ske i det egna hemmet. Hemundervisning är en global företeelse och sägs 

vara den utbildningsform som är fortast växande i västvärlden just nu. Vi har tittat närmare på 

tre länder utanför Sverige där diskussionen kring hemundervisning har blivit betydande. Det 

är USA och England, vilka historiskt sätt har haft stort inflytande på svensk utbildning, och på 

Norge som har nära kulturella band till Sverige. Trots att det är en trend i många andra länder 

är hemundervisning föga uppmärksammad i Sverige och är fortfarande relativt okänt som 

begrepp. Uppsatsen klargör vad hemundervisning som aktivt val är och vilka möjligheter som 

finns med hemundervisning, men lyfter också fram svårigheter och kritik för att visa på 

ämnets komplexitet.  

Vi har genomfört vår undersökning till största del genom litteraturstudier, kontakt med 

intresseorganisationer och intervjuer. På grund av att hemundervisning är en relativt ny 

företeelse i Sverige finns begränsad kunskap om svenska förhållanden. Mer litteratur och 

erfarenhet finns dock utanför Sveriges gränser, ett urval av dessa har vi tagit del av och använt 

oss utav. 

 

Uppsatsen har en teoretisk utgångspunkt i huruvida utbildning är ett statligt eller privat 

intresse, ett samhällsfenomen utifrån det som Englund beskriver som public eller private 

good. Under de senaste decennierna har det också inom skolväsendet skett en förskjutning 

från kollektiv till individnivå vilket har föranlett en debatt om ökad valfrihet i skolan. Ur 

valfriheten, som blev möjlig efter politiska beslut på 1990- talet, skapades en arena som 

hemundervisning har klivit in på. I Sverige är det både lagligt och genomförbart enligt Lpo-94 

att hemundervisa. Både den Svenska Skollagen och internationella konventioner ger utrymme 

för föräldrar som vill undervisa sina barn i hemmet.  



 43 

5.2 Avslutande diskussion 

Likt USA, England och Norge så ger även den svenska lagen sitt godkännande till föräldrar 

som vill undervisa sina barn i hemmet. I ovanstående länder inte endast tillåter lagen 

hemundervisning som aktivt val, utan även överlåter det huvudsakliga ansvaret för barns 

utbildning åt vårdnadshavarna. I Sverige delas denna skyldighet mellan kommun och förälder.   

Det som krävs är att föräldrar kan visa att undervisning är likvärdig med den skola som 

kommunen erbjuder, vilket är inskrivet i skollagen. I Skollagen står ingenting om vilka motiv 

som skulle kunna betraktas som bättre eller sämre utan varje enskilt fall måste prövas. Här är 

det upp till varje kommun att göra sig en egen bedömning. I kommuner sitter lokalpolitiker 

som är demokratiskt valda och deras inställningar skiljer sig åt. Problemet för 

hemundervisarnas anhängare är att olika partier ställer sig olika i huruvida de ska godkänna 

familjer som vill driva hemundervisning. Den som i en ansökan fått avslag kan med samma 

ansökan senare under annan politisk majoritet få ett godkännande. På samma sätt kan den som 

fått nej i en kommun få ja i en annan. Det skapar en osäkerhet hos föräldrar och framförallt 

hos barnen. Föräldrarna har alltid rätt att överklaga till Länsrätten men sådana processer tar 

ofta lång tid. Att ansökningstiden måste kortas är något som även Skolverket lyfter fram.     

Fördelarna, för de hemundervisande familjerna, med att skolan decentraliserades är att mer 

makt och ansvar över skolan även skulle ges föräldrarna. En negativ effekt för 

hemundervisande familjer är avsaknaden av ett central beslutande organ i Sverige alternativt 

allmänna statligt fastställda riktlinjer, då Skolverket inte ser över de lokalt fattade besluten. 

Detta har resulterat i att mycket lite kraft har lagts ner på att sätta upp rikstäckande 

anvisningar för kommunerna att utgå ifrån rörande ansökningar till hemundervisning. Bristen 

på detta gör också att det är svårt att få grepp om huruvida motståndet till hemundervisning 

som aktivt val är utbrett eller inte.  

 

Valfriheten att välja en skola som stämmer överrens med föräldrarnas åsikter är idag väl 

implementerat. På en del orter i Sverige är utbudet av friskolor stort medan det på andra 

platser är litet eller obefintligt. I storstäder finns ett utbud av religiösa friskolor, skolor med 

många olika pedagogiska inriktningar och skolor som grundas på olika filosofiska 

uppfattningar. Det är samma grunder som flertalet av de hemundervisande anger som motiv 

för deras verksamhet. Dessa motiv kan dock skilja sig något mellan de olika länderna som 

ingår i undersökningen. Många av de rättsfall som vi läst om under vår undersökning fick i 

början avslag på sin ansökan om hemundervisning från kommunerna på grund av föräldrarnas 
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religiösa tillhörighet. I Lpo-94 står att läsa att undervisningen skall var icke-konfessionell. 

Trots det finns det idag 63 religiösa friskolor i Sverige. Om skolor kan frångå principen om 

icke-konfessionell undervisning som Lpo-94 uppmanar till är det svårt att förstå varför 

föräldrar har fått avslag på dessa grunder. Utifrån den sedan 1951 rådande religionsfrihet som 

finns i Sverige och FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter, artikel 18 kan detta verka kontroversiellt.  

  

Skillnaden mellan att starta en friskola och hemundervisning är att i en friskola måste det gå 

minst 20 elever, åldrarna kan variera. I skolan finns inget krav på att lärare ska vara utbildade 

utan för den som anses lämplig är undervisningen öppen. Steget mellan att låta barn gå i en 

skola eller tillgodogöra sig samma kunskaper på annat sätt ter sig därför inte för särskilt stort.      

5.3 Hemundervisningens framtidsutsikter i Sverige 

Vilka möjligheter det finns för hemundervisning ska etablera sig i Sverige på samma sätt som 

i tillexempel USA och England är av naturliga skäl svårt att sia om. Hemundervisningen i 

USA och Sverige är svåra att jämföra eftersom framförallt samhällena ser olika ut och 

motiven till hemundervisning skiljer sig åt. Men vi ska ända försöka oss på att visa några 

tendenser. I vår teoridel hänvisar vi till det Englund som beskriver att skolsystemet i Sverige 

har skiftat från att vara ett vara ett ”public good” med uppdrag att se till de allmännas bästa, 

till att fokusera på de enskildas valfrihet inom ramen för ”the private good”. Den utvecklingen 

har möjliggjorts 1990-talets reformer som gav friskolorna ett större utrymme och möjlighet att 

konkurrera med den statliga skolan. Skolan i Sverige börjar förändras och är idag mer öppen 

för olika sätt att lösa elevers utbildning. När verkligheten ändras måste skolan också göra det. 

Som vi tidigare nämnt kommer många influenser inom det pedagogiska området just från 

USA och England vilket skulle kunna tala för en ökad spridning av hemundervisning i 

Sverige. Vi tror dock att det är långt kvar innan hemundervisning når samma omfattning som 

i USA och England eftersom Sverige har en politisk historia som ser annorlunda ut. I Sverige 

har vi som bekant en lång tradition av ett samhälle som baseras på det Englund kallar ett 

”public good”.  Norge är ett land som ligger Sverige närmare historiskt och kulturellt men i de 

respektive skollagarna finns en markant skillnad. I den norska skollagen står att barnen har 

upplärningsplikt medan det i svensk lag står skolplikt. Det ger föräldrarna i Norge en helt 

annan valfrihet att välja hur barnet ska tillförskaffa sig grundskolans kunskaper. Skolsystemet 
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är dock alltid under förändring och varierar i tid och med olika politiska vindar. Debatten har 

kommit igång i och med att alternativ till den statliga skolan har kommit in på marknaden.  

 

Det har varit ytterst svårt att komma över täckande material, forskning och litteratur i ämnet 

hemundervisning som aktivt val. Vad beror detta på? Det finns inte och har inte funnits någon 

egentlig tradition av hemundervisning. Varför är hemundervisningen en så pass ovanlig och 

okänd företeelse i Sverige?  

 

Till skillnad mot berörda parter i USA och England verkar det finnas ett generellt motstånd i 

Sverige av motsvarande berörda till att hemundervisning skulle ske i en större utsträckning. 

Synen på individens ansvar alternativt samhällets ansvar över barns utbildning skiljer sig även 

hos berörda i de olika undersökta länderna. I USA och England är hemundervisningen som 

aktivt val en rörelse och ansvaret ligger odelat på vårdnadshavarna vilket har resulterat i ett 

ansenligt utbud av intresseorganisationer, litteratur och andra hjälpmedel till familjer som vill 

undervisa i hemmet. Detta kan bero på att Sverige till stor del länge har varit ett så pass 

kollektivpräglat samhälle. Ett samhälle som också har varit mån om att föra barnen närmare 

staten för fostran. På många sätt har staten tagit över rollen från föräldrarna, inte bara när 

familjeansvar och resurser tryter utan har också axlat det huvudsakliga ansvaret över barns 

lärande, fostran och sociala utveckling exempelvis i skolan. Nu när en förskjutning av detta 

samhälle är närstående kan vi skönja ett mer individinriktat samhälle träda fram.  

Noterbart är ändå de berördas oro över att barn i hemundervisning inte skulle få den sociala 

träning som Lpo-94 föreskriver. Mindre oro tycks komma till uttryck över barnens 

kunskapsinhämtning. Vad menas egentligen med socialisering? Innebär det nödvändigtvis att 

gå i samma klass tillsammans med 20 andra elever i samma ålder eller kan barn socialiseras 

under andra former och är skolan alltid den som bäst förmedlar denna träning eller färdighet? 

Är barn inom hemundervisning i högre grad beroende av att ingå i alternativa aktiviteter i 

föreningsliv såsom musik- eller idrottsgrupper, scouterna, vetenskapsklubbar eller liknande? 

Många hemundervisande familjer hävdar dock att skolan kan ge motsatt effekt till social 

träning då många skolor formar barn till tävlingsinriktade och statussökande individer. Detta 

är en fråga som bör utredas i en alldeles egen uppsats.   

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att en av de viktigare aspekterna i Skollagen är att utbildning 

är obligatorisk i Sverige men att den kan äga rum utanför skolan, dock med reservation för 
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vissa förbehåll såsom att alternativet måste uppnå en likvärdig undervisning till den som sker 

i skolan. När decentraliseringen inleddes på 1990-talet och mer makt och ansvar över 

skolärenden lades ut till kommuner och de lokala Barn- och Utbildningsnämnderna skulle 

även mer makt och ansvar också ges föräldrar i sina val men frågan är om detta skett.  

Det faktum att hemundervisning som aktivt val på senare år har uppmärksammats av olika 

personer på åtminstone ett par universitet runtom i landet indikerar dock att ämnet håller på 

att registreras även i Sverige. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1, lagtexter 

Den svenska skollagen, 10 kap. (SFS 1985:1100) 

4 § Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i 

denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet 

till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses.  

 

Medgivande kan lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid skall prövas hur 

verksamheten utfaller. Medgivandet skall återkallas med omedelbar verkan, om nödvändig 

insyn i verksamheten inte ges eller om det av annat skäl inte kan antas att förutsättningar för 

godkännande fortfarande föreligger.  

 

5 § Frågor enligt 4 § prövas av styrelsen för den skola där barnet annars skulle ha fullgjort sin 

skolplikt. Om barnet har sådant funktionshinder som enligt 3 kap. 3 § kan vara grund för 

mottagande i särskolan eller specialskolan, skall styrelsen höra Socialstyrelsen innan ett 

medgivande lämnas eller återkallas. Lag (1995:1248).159 

 

Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna.   

Artikel 26.3  

Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras 

föräldrar. 

 

Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. (SFS 1994:1219) 

Första tilläggsprotokollet, artikel 2 

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta 

sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att 

                                                
159 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.HTM 15/5-07 
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tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med 

föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. 

 

FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.  

Artikel 18 

4. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, 

förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn den religiösa och moraliska uppfostran, som står i 

överensstämmelse med deras egen övertygelse.  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter.  

Artikel 28 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till ut bildning 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; 

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter 

grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa 

tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av 

kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov; 

(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt 

medel; 

(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn; 

(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet 

studieavbrott. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i 

skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i 

överensstämmelse med denna konvention. 

3. Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i 

utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela 

världen och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna 

undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov. 
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7.2 Bilaga 2, Partiernas åsikter 

Vi får ofta frågan från föräldrar vilket/vilka partier som är för respektive emot 

hemundervisning. Anledningarna till frågan kan variera - man kanske vill hitta en 

lokalpolitiker som kan hjälpa till, man tycker att det är en viktig fråga vid valet eller man är 

helt enkelt nyfiken. Hur som helst är det viktigt i ett demokratiskt samhälle att veta vad ens 

politiska representanter tycker. Vi har valt att låta partierna själva komma till tals genom en 

liten enkät som vi skickat till samtliga svenska riksdagspartier. Enkäten skickades iväg i slutet 

av januari 2003.  

Uppdatering: Inför valet 2006 har vi skickat ytterligare en påminnelse till Centerpartiet, samt 

gett några av partierna som inte är representerade i riksdagen, men som kommer att ställa upp 

i riksdagsvalet, chansen att svara på frågorna.  

 

Vi överlåter till dig som läsare att själv tolka och bedöma svaren.  

 

Frågorna: 

1. Anser ert parti att rätten för familjer att välja alternativa utbildningsformer såsom 

hemundervisning är en demokratisk rättighet?  

2. Anser ert parti att beslutet huruvida ett barn ska hemundervisas primärt är familjens 

eller myndigheternas?  

3. Anser ert parti att det är viktigt att ta hänsyn till den Europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt 

Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna när man bedömer 

huruvida tillstånd till hemundervisning ska ges?  

4. Anser ert parti att elever med hemundervisning borde få ta del av skolpengen?  

5. Avslutningsvis ser vi gärna att ni, om ni vill, berättar hur ert parti skulle vilja hjälpa de 

familjer som känner sig trakasserade av myndigheterna på grund av att de har valt 

hemundervisning.  
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Svaren: 

 
 

 

Vänsterpartiet 

1. I vänsterpartiet anser vi att utbildning är en demokratisk rättighet och alla måste ges 

möjlighet att få en utbildning. Vi anser att det sker bäst genom en gemensam och 

likvärdig skola av hög kvalitet som är demokratiskt styrd och öppen för insyn.  

2. Vi ser ingen anledning att förändra den ansvarsfördelning och beslutsstruktur som 

finns idag inom skolväsendet.  

3. Barnens bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör dem.  

4. Vi är motståndare till skolpeng eftersom behovet måste styra resurstilldelningen.  

Vänsterpartiet valde att inte svara på frågan om hur de skulle vilja hjälpa de familjer som 

känner sig trakasserade av myndigheterna på grund av att de valt hemundervisning.  

 

 

Socialdemokraterna 

1. Nej, det är ingen rättighet att få välja hemundervisning. Vi har skolplikt i Sverige, och 

en läroplan som i viktiga delar handlar om barns socialisation och utveckling i grupp, 

eftersom det är viktiga färdigheter man behöver som vuxen, i arbetslivet och i 

samhällslivet i stort. Däremot är hemundervisning en möjlighet, som kommunen kan 

lämna tillstånd för i vissa fall, om man kan garantera att barnet får de kunskaper som 

föreskrivs i läroplaner och kursplaner.  

2. Det måste dels vara familjens vilja, dels godkännas av kommunen. Se ovan!  

3. Ja, det är viktigt med internationella konventioner som statuerar barns rätt att få gå i 

skolan, eftersom det fortfarande finns länder som t ex inte tillåter flickor att få 

undervisning. Huruvida dessa statuerar särskilda rättigheter att få undervisningen i 

hemmet kan man diskutera.  

4. Nej, kommunen kan aldrig ge pengar till en enskild medborgare. Det är samma sak 

med familjer som pga. utlandsvistelse inte uppfyller skolplikten. Där upphör också 

kommunens ansvar att betala för skolgången.  
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5. Om man känner sig trakasserad ska man anmäla ärendet till Skolverket, som är 

tillsynsmyndighet för skolan.  

 

 

Miljöpartiet 

1. Det är svårt att dra det så långt som att det är en demokratisk rättighet. Men det finns 

redan idag möjlighet till det vilket är bra. Det är ju så klart viktigt att läroplaner och 

kursplaner uppfylls. Vi har ju en skolplikt. Det finns ju ett stort värde också i mötet 

med andra människor och kommunikation i den gemensamma skolan. Den sociala 

träningen är en viktig .  

2. Det är väl en kombination av både och. Kommunen har ju ett ansvar för att alla barn 

får en likvärdig utbildning. Men föräldrarna har naturligtvis en viktig roll att fylla i 

valet att ha hemundervisning för sina barn.  

3. Dessa konventioner ska naturligtvis alltid vara vägledande. Vi måste ha barnens bästa 

för ögonen i alla beslut vi tar.  

4. Nej det är att gå lite för långt. Är det helt valfritt kan det vara svårt att upprätthålla 

kvaliteten i skolan. Det är viktigt med att vi har en professionell lärarkår också. Det 

går av dessa skäl ej helt att likställa hemundervisning med traditionell undervisning, 

även om det många gånger kan fungera bra och vara nödvändigt med 

hemundervisning.  

Miljöpartiet valde att inte svara på frågan om hur de skulle vilja hjälpa de familjer som 

känner sig trakasserade av myndigheterna på grund av att de valt hemundervisning.  

 

 

Centerpartiet 

Centerpartiet har, trots påminnelser, inte inkommit med svar.  

 

 

Folkpartiet 

1. Om föräldrar kan ordna fullgod undervisning enligt nationella mål ska det vara 

möjligt. Det är viktigt att särskilt äldre elever ska ha tillgång till utbildade ämneslärare 

och möjlighet till diskussioner med andra elever, att lyssna på och öva sig i att hålla 

egna föreläsningar o.s.v. och det kan vara svårt att anordna från hemmet. Folkpartiet 
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anser dock att det är bra att dagens lagstiftning ger möjlighet att anordna 

hemundervisning under vissa betingelser.  

2. Kommunen har ett ansvar för att se till att alla barn får en utbildning som motsvarar de 

nationella mål som satts upp.  

3. Ja, liksom barnets behov av en fullgod undervisning och att med stigande ålder få ett 

ökat socialt kontaktnät.  

4. Den allmänna finansieringen av skolorna används till lärarlöner, lokaler m.m. 

Föräldrar som väljer att avstå från att nyttja lärare och lokaler, har också frånsagt sig 

de allmänna medlen för finansiering av barnens studier.  

Folkpartiet valde att inte svara på frågan om hur de skulle vilja hjälpa de familjer som 

känner sig trakasserade av myndigheterna på grund av att de valt hemundervisning.  

 

 

Moderaterna 

1. Förutsatt att utbildningen är ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står 

barnet till buds enligt Skollagens föreskrifter ser vi inget hinder för hemundervisning.  

2. Familjens, så länge kvaliteten kan säkerställas.  

3. Se svaret på fråga fyra.  

4. Vi anser inte att det på sikt bör finnas en formell nedre gräns för elevantal i friskola. 

På det sättet skulle den vägen öppnas upp även för hemundervisning. Då skulle även 

undervisningens kvalitet kunna granskas och jämföras på samma sätt som vi 

förespråkar inom hela skolväsendet.  

5. Statens skyldighet att tillgodose den enskildes fri- och rättigheter - också när detta 

måste ske på statens egen bekostnad - är en fråga som rymmer betydligt mer 

sprängkraft i dag än för bara några år sedan. Detta beror på att Sverige numera 

medverkar i och accepterar den internationella rättsordningen på ett mer aktivt sätt än 

tidigare. Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i EU och EG-rätten är därmed 

en del av svensk rätt. Sedan EU-inträdet gäller också Europakonventionen som svensk 

lag. Vidare har Sverige sedan drygt tio år tillbaka en rättsprövningslag som möjliggör 

prövning av förvaltningsbesluts laglighet.  

 

En förstärkning av såväl minoritetsskyddet som fri- och rättighetsskyddet skulle inte 

bara utgöra ett viktigt steg i den allmänna strävan att stärka medborgarnas förtroende 

för det politiska systemet och den demokratiska beslutsprocessen. Reformen skulle 
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även tydliggöra att Sverige är en demokrati och en rättsstat som inte per automatik 

sätter statens intresse framför individens rätt.  

 

Den nuvarande bristen på samstämmighet mellan Europakonventionens och 

Regeringsformens skyddsnivåer skulle också kunna upphävas genom att upphöja 

Europakonventionen till grundlag. Ett annat sätt kan vara att utvidga 

tillämpningsområdet för 2 kap. 12 § RF till att omfatta även Europakonventionen.  

 

 

Kristdemokraterna 

1. Att som förälder få välja den skola man anser vara bäst för sina barn är en demokratisk 

rättighet. Eftersom alla barn i Sverige enligt lag har skolplikt är dock frågan om 

hemundervisning mer problematisk. För att kunna välja hemundervisning måste den 

vara ett fullgott alternativ till den undervisning som ges i skolan eftersom barnet 

annars inte fullgör sin skolplikt. Därför ställer hemundervisning mycket höga krav på 

föräldrarna. Om kraven uppfylls ska dock hemundervisning vara möjlig. Barnets bästa 

ska alltid vara avgörande.  

2. Det är primärt föräldrarnas beslut men eftersom vi har skolplikt måste det även vara 

ett myndighetsbeslut.  

3. Ja. Dessa konventioner ska vara vägledande vid alla beslut i samhället.  

4. Nej. Däremot bör kommunerna ge ett ekonomiskt stöd till arbetsmaterial, böcker och 

liknande till de barn som får hemundervisning.  

5. Självklart ska aldrig familjer som fått tillstånd att bedriva hemundervisning behöva 

känna sig trakasserade av myndigheterna. Möjligheten att i vissa situationer uppfylla 

skolplikten genom hemundervisning är lagstadgad. Därför har kommunerna och 

kommunpolitikerna ett mycket stort ansvar för att informera tjänstemän och andra så 

att de är medvetna om denna möjlighet. Ökad kunskap tror vi är den viktigaste 

åtgärden för att minska de fördomar som säkert ligger bakom de upplevda 

trakasserierna.  

 

 

Liberala Partiet 

1. Vi är skeptiska till begreppet "demokratisk rättighet", vi anser att det som finns är 

individuella rättigheter, (vad är skillnaden på en demokratisk rättighet och en "vanlig" 
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rättighet?). Rätten att välja utbildningsform för barnen är en konsekvens av vanliga 

frihetliga rättigheter.  

2. Föräldrarnas/familjens. Myndighetens uppgift är begränsad till att motverka övergrepp 

(t ex utbildningsinstitutioner som återinför aga eller nåt sånt).  

3. Rättigheter kommer inte från konventioner, vare sig det är Europeiska eller FN:s. 

Rättigheter har man i egenskap av människor. FN:s konventioner och dokument 

brukar vara ett sammelsurium med bra och dåligt. Verkliga kärnrättigheter blandas 

med sådant som är deras motsatser. Det viktiga är att ta hänsyn till de individuella, 

liberala rättigheterna och friheterna, oavsett om det finns någon stor organisation som 

har med dem i ett dokument eller inte. För att ta ställning för möjligheten till 

hemundervisning är det inte viktigt eller nödvändigt att blanda in Europeiska 

konventioner eller FN. Det räcker med hänvisningar till den individuella egenmakten, 

och barnens och förmyndarnas individuella rättigheter och ansvar.  

4. Liberala partiet förespråkar en fullständig privatisering av utbildningsväsendet. Det 

gäller både utbildningsformerna, utbildningsinstitutionerna, samt finansieringen. Om 

vi fick igenom vår politik till 100% så skulle det inte finnas någon särskild skolpeng. 

Skolpeng är en av möjligheterna i en övergångsfas till ett liberaliserat skolväsende, 

men partiet har inte tagit ställning till detaljerna i hur övergångsfasen skall 

implementeras.  

 

 

Sverigedemokraterna 

1. Ja.  

2. Både ja och nej. Vi har skolplikt i landet och det är kommunens uppgift att kontrollera 

detta och att utbildningen håller tillräckligt hög standard.  

3. Jag saknar detaljkunskap om på vilket sätt FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna inverkar på denna fråga.  

4. JA. Detsamma ska gälla för föräldrar som väljer att ha sina barn hemma istället för att 

ha dem på dagis.160  

                                                
160 Information tagen från intresseorganisationen Borta bra-hemma bäst,  URL: 
http://wwwmannbro.se/hemma/index.php?page=partier 2007-05-23 


