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Abstract 
 
The purpose of this paper is to examine home-schooling for religious reasons in Stockholm’s 

municipality. The study was conducted by interviewing actors in Educational board in 

Stockholm’s municipality and families leaving Stockholm for home-schooling due to religious 

reasons. By doing so, the paper aims to find how the members of Educational board and the 

families interpret the home-schooling law, their view on home-schooling for religious reasons 

and to examine how the answers relate to the theoretical state-religion perspectives. The main 

research questions investigated are: 1. How is the law of home-schooling interpreted by 

Education board in Stockholm’s municipality and how does this interpretation vary from that 

of families’ who home-school for religious reasons? 2. How do the members of Education 

board in Stockholm’s municipality and the families home-schooling for religious reasons view 

home-schooling for religious reasons? 2.1 What theoretical perspectives on state-religion 

relationship can be found in the answers of the two groups?  The method used to answer these 

questions was a dimensional analysis model for empirical interview-data. The aim of the 

dimensional model was to present and analyse empirical data to answer the research questions. 

From the families’ answers, it was concluded that that there is a clear tendency in answers in 

all the following dimensions: law-interpretation, view on home-schooling, and perspectives on 

state-religion relations. The same tendency was found in the answers of the members from 

Educational board on the law and home-schooling meaning questions (research questions 1. 

and 2.), but not on state-religion relation question (research question 2.1).  

 

 

Keywords: Home-schooling for religious reasons, law-meaning, state-religion relations, 

secularity.  
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1. Inledning och problemformulering  
Enligt Audi (2004, ss. 51, 55) bör en sekulär stat stå för neutraliteten som inkluderar alla 

möjliga religiösa sanningar och varken främjar eller föraktar religion. McGraw (2011, s. 103) 

menar att en modern sekulär demokrati inte bör, men aktivt verkar för att få religiösa grupper 

att prioritera sekulära värderingar som mängden identifierar sig med. Enligt Taylor (2004, s. 

189) så bygger en sekulär statsmodell på allmänviljan och kan innebära konflikter i frågan 

om självbestämmande frihet för den enskilde. Fox (2015, ss. 32, 26) som till skillnad från 

tidigare forskare som talar om sekulariseringen definierar relationen mellan staten och 

religionen för sekularism som är en uppsättning av sekulära politiska ideologier i 

västdemokratier. Blackford (2012, ss. 91, 70–3) menar att idealförhållanden mellan religiösa 

grupper och staten är en kompromiss, men expandering av sekulära värderingar skapar 

konflikter på nya områden mellan religiösa grupper och staten. Konflikten kan handla om 

t.ex.: homosexuellas roll i kyrkan eller genusfrågor i skolmiljön. Utbildningsformen kallad 

för hemundervisning utgör en sådan konflikt i Sverige:  

Även förvaltningsrätten sa nej till hemundervisning. ”Alla ska kunna delta i undervisningen, 

oberoende av vilken religiös eller filosofisk uppfattning som finns”, skrev rätten. 

(Metro 2013) 
Skolplikt gäller för alla svenska medborgare från årskurs 1 – 9 i grundskolan, 

men föräldrarna Marita och Tomas bryter medvetet mot skollagen och undervisar sina två 

yngsta döttrar hemma. 

(Söderberg 2017) 

Föräldrar som vill undervisa sina barn hemma kan göra det av olika anledningar, men ett är 

att uppfostra barn enligt religiösa principer för att kunna praktisera religion eller hindra 

intrång av sekulära värderingar i familjen. Konflikten kring hemundervisningen i Sverige 

intensifierades efter lagändringen 2011 då rekvisiten synnerliga skäl tilläggs som 

förutsättning för hemundervisningstillstånd, av praxis finns det dock ett tolkningsutrymme 

för varje kommun. Vissa familjer ansöker om hemundervisning av religiösa skäl, andra 

ansöker och anger andra än religiösa skäl. De familjer som anser att lagskärpningen inte ger 

en chans för hemundervisning ansöker inte och har hemundervisning i skuggan eller väljer att 

flytta direkt utan att ansöka1. 

                                                           
1 Juristen Utbildningsförvaltningen, Avdelningen för ekonomi och styrning och Enheten för ersättning och skolplikt, 
Stockholm kommun, telefonsamtal den 9 april 2018. 
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1.2  Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att studera hemundervisning av religiösa skäl i Stockholms 

kommun för att beskriva och förklara hur Utbildningsnämnden i Stockholms kommun och 

familjer som har flyttat från Stockholm för att bedriva hemundervisning av religiösa skäl 

tolkar lagen, ser på hemundervisning och även på relationen mellan staten och religionen. 

Med detta formas följande frågeställningar:  

1. Hur tolkas vad som sägs i lagen om hemundervisning av Utbildningsnämnden i 

Stockholms kommun och hur skiljer sig denna tolkning från hur lagen tolkas av familjer 

som har valt hemundervisning av religiösa skäl? 

2. Hur ser ledamöter i Utbildningsnämnden och familjer som har valt hemundervisning av 

religiösa skäl på hemundervisning av religiösa skäl?   

2.1  Vilka underliggande teoretiska perspektiv på relationen mellan staten och religionen kan 

upptäckas i svaren?  

  

1.3 Disposition 

I kapitel två redovisas de undersökningsmetoder som ligger till grund för insamlingen av 

material och analys.  

I kapitel tre redovisas den lämpliga forskningsanknytningen med information om 

hemundervisning och lagen om hemundervisning i Sverige.  

I kapitel fyra följer teoretiska perspektiv som tillsammans med forskningsanknytningen 

utmynnar i en analysram.  

I kapitel fem följer resultatredovisning och analys där intervjusvar placeras under fyra utvalda 

dimensioner och flera underdimensioner (analysramen) med syftet att åskådliggöra och 

analysera materialet.  

I kapitel sex presenteras slutsatser i form av svar på frågeställningar.  

I kapitel sju följer en diskussion om det som tycktes vara intressant och viktigt.   

2. Metod 
Till grund för studien ligger intervjumaterial som samlats in med olika intervjumetoder. 

Syftet med intervjuerna är att få kunskap om hemundervisning och därför valdes 

intervjupersoner med anknytning till problemformuleringen. Det bildades två huvudsakliga 

grupper/blockar av intervjupersoner: familjer som har valt att bedriva hemundervisning av 
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religiösa skäl i Stockholms kommun och ledamöter i Utbildningsnämnden i Stockholm. 

Utöver lagtolkningen och hur målgrupperna ser på hemundervisning har jag även valt att 

finna hur målgrupperna ser på relationen mellan staten och religionen, och om det finns en 

tendens i svaren hos respektive grupp. Detta med anknytning till perspektiv på den lämpliga 

relationen mellan staten och religionen och perspektiv på sekulariseringsprocessen. 

Huvudmetoden för analysering av datamaterial är dimensioner, som är en av metoderna inom 

kvalitativ textanalys.  

2.1 Materialinsamling och avgränsning  

Denna studie avgränsas till att behandla intervjumaterial med familjer som har valt 

hemundervisning av religiösa skäl och ledamöter i Utbildningsnämnden i Stockholms 

kommun. Detta eftersom det har identifierats ett konfliktområde mellan dessa två grupper på 

religiösa grunder, vilket också utgör olika perspektiv på hemundervisning av religiösa skäl. 

Familjer som har valt hemundervisning av religiösa skäl är målgruppen som har flyttat från 

Stockholm på grund av hemundervisning, och ledamöter i Utbildningsnämnden är gruppen 

som ansvarar för hemundervisning i Stockholms kommun. Källmaterialet som analyseras i 

denna studie är intervjusvar som hämtas med olika intervjumetoder.  

Intervjupersoner är informanter vilket innebär att de bidrar med information om verkligheten 

kring fenomenet och syftet är att kunna återge hur något är eller fungerar, detta till skillnad 

från respondentintervju där individen är i fokus (Esaiasson, Gilljam, Oskarsson, Towns & 

Wängnerud 2017, s. 235). Eftersom i min studie ledamöter precis som familjer är informanter 

och fokus ligger på Utbildningsnämnden snarare än enskilda ledamöter, benämns ledamöter 

anonymt i sifferform det vill säga: ledamot 1, 2 osv. Det kan tilläggas att samtliga tillhör 

olika partier och namn utges vid intresse. Detta gäller inte familjerna, som vill vara anonyma 

och benämns i alfabetisk ordning det vill säga: familj A, B, C.  

2.2 Urval  

Hemundervisning ingår i Utbildningsförvaltningens ansvarsområden (Stockholms stad 2017). 

Därför valdes Utbildningsnämnden som informationskälla om hemundervisning och den 

aktör som kunde representera staten. Detta räknas som strategiskt urval och innebär att man 

själv väljer analysenheter (Halperin & Heath 2012, s. 246). Kontaktcenter i Stockholms 

kommun skickade mitt ärende till enheten för Skolplikten, varefter en jurist tog initiativet att 

delta i intervjun. Detta är en form av självelektionsurval (Esaiasson et al. 2017, s. 190) 
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eftersom analysenheten själv bestämmer att delta i undersökningen och populationen består 

av personer som är intresserade nog för att diskutera ett visst problem. Jag har försökt nå 

Utbildningsnämnden med ambitionen att genomföra en fysisk elitintervju, men detta gick inte 

på grund av fullbokad kalender flera månader i förväg. Därför skickades det ett mejl med 

intervjuunderlag för samtliga ledamöter i nämnden för att rekrytera i princip vem som helst. 

Två ledamöter svarade direkt i underlaget och skickade svaren till mig via mejl. På detta vis 

blev urvalet av ledamöter självelektionsurval inom populationen ”Utbildningsnämnden i 

Stockholm” och mejlintervju istället för fysisk intervju. När flera ledamöter skrev om oviljan 

att delta i intervju, skickades ett omformulerat frågeformulär till samtliga ledamöter varefter 

ytterligare två ledamöter svarade.  

Den första familjen kontaktades via en församling i Stockholm varefter familjen angav 

kontakter till andra familjer. Urvalsformen kallas för snöbollsurval och innebär att en 

analysenhet pekar på andra analysenheter med samma egenskaper (Esaiasson et. al 2017, s. 

191). Gemensam nämnare för alla tre familjer är att de valde hemundervisning av religiösa 

skäl, vilket är populationen av hemundervisare i min studie. Risken med snöbollsurval är att 

man undersöker speciell grupp i redan begränsad population och detta begränsar 

generaliserbarhet (Esaiasson et. al 2017, s. 191). Samtidigt är det okänt hur stor andel av 

hemundervisande familjer i Sverige som hemundervisar av religiösa skäl. Därför går det inte 

att konstatera att resultatet inte kan generaliseras på grund av begränsad representation av 

denna population eftersom populationen (hur många familjer som undervisar av religiösa 

skäl) är okänd.  

2.3 Intervjuer 

Intervjun med familj A genomfördes via skype, och intervjun med familj B via google 

hangout vilket är en synkroniserad online intervjuform. En intervju som sker via nätet ger 

individer större visuell frihet som vanligtvis kan hindra ärliga svar vid känsliga frågor. 

Nackdelen är att den intervjuande missar viktiga element i kroppsspråket som kan avslöja vad 

individer tänker (Halperin & Heath 2015, s. 271). Eftersom intervjupersonerna i denna studie 

inte är respondenter (personen i fokus) utan informanter (fenomenet i fokus) bedömdes inte 

kroppsspråket som centralt, dessutom bygger element kring individen under intervjun på en 

subjektiv bedömning och kräver goda motiveringar. Frågeformuläret till samtliga familjer 

skickades i förväg, dels för att det fanns en önskan om detta och dels för att ge familjerna 

möjlighet att fundera över svaren. Nackdelen med att skicka frågor i förväg är att man missar 
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spontana svar (Halperin & Heath 2015, s. 271). Men detta ordnades med följdfrågor som inte 

fanns med i frågeformuläret.  

En direkt intervju ansikte mot ansikte är den rikaste intervjuformen, eftersom den ger bästa 

förutsättningar för att tydliggöra svaren, ställa följdfrågor och skåda kroppsspråket (Halperin 

& Heath 2012, s. 254). En fysisk intervju genomfördes med pappan i familj C. Den enorma 

fördelen med att ha fysisk intervju utöver en online sådan upplevdes inte, eftersom fenomenet 

i min studie är i centrum och möjligheten att ställa följdfrågor direkt uppskattades mer än 

yttre signaler.  

Mejlintervju är en bekväm och smidig intervjuform eftersom informanten inte behöver 

avsätta särskild tid för möte eller ha ångest över felaktiga svar. Nackdelen är att man inte får 

så djupa svar eftersom man inte har möjlighet att höra eller se den intervjuade, men även att 

man inte har möjlighet att ställa följdfrågor eller att följdfrågor inte besvaras (Halperin & 

Heath 2015, ss. 270–1). Detta var en stor nackdel under mejlintervjuerna med ledamöterna.  

Även ett mejl skickades till ROHUS, med frågor om statistik och hemundervisning av 

religiösa skäl, och detta räknas som mejlintervju. Med tanke på att det handlade om sakliga 

frågeställningar (statistik), tycktes mejl vara en tillfredställande intervjuform.  

Det genomfördes även en telefonintervju med juristen på Utbildningsförvaltningen, 

Avdelningen för ekonomi och styrning och Enheten för ersättning och skolplikt i Stockholms 

kommun. Juristen har de senaste åren jobbat med frågor om hemundervisning och har god 

koll på ärendehanteringen av denna typ. Innan samtalet fick juristen underlaget för intervjun. 

Liksom fysisk intervju tillåter telefonintervju personlig kontakt med informanten och 

möjlighet att ställa följdfrågor. Den är mer ingående än frågeundersökning men inte lika 

ingående som en fysisk intervju (Halperin & Heath 2015, ss. 254–255). Med tanke på de 

sakliga frågeställningarna var telefonintervju en tillfredställande form.  

2.4 Frågor  

Utgångspunkten för formuleringen av frågeformuläret för familjerna och nämnden var 

huvudfrågeställningarna i uppsatsen. Jag delade in frågorna i frågeformuläret under följande 

teman: lagen och ansökan, inställning/relation och sekulariseringen, främst för att underlätta 

analysstadiet när svaren skulle hittas. Temana lagen och ansökan var avsedda att besvara den 
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första frågeställningen om lagen. Temana inställning/relation och sekulariseringen (men 

även inledande frågor) skulle tjäna till att besvara frågor om betydelsen av hemundervisning 

och om relationen mellan staten och religionen. Men efter intervjun visades det sig att temana 

inte särskilt mycket avgränsade svaren, eftersom informanterna utvecklade frågor på ett sätt 

att temana gick in i varandra och svaren kunde hittas på andra ställen än förutsatt.  

 

Frågorna formulerades olika beroende på målgruppen, men det var samma struktur/teman 

som frågeformuläret följde, detta för att möjliggöra en jämförelse vid analysstadiet. Till båda 

målgrupperna har det försökts ställas så konkreta frågor som möjligt för att minimera 

tolkningsutrymme. Samma teman användes för telefonintervju med juristen på 

Utbildningsförvaltningen, men teman inställning/relation och sekularisering kunde inte 

besvaras då informanten representerade ett professionellt förfarande. Frågorna till ROHUS 

via mejl följde ingen struktur eftersom syftet var att få statistisk information. 

 

Frågeformuläret bygger på Esaiassons (et al. 2017, ss. 274–75) intervjuguide och följer 

följande struktur: Inledande frågor t.ex.: Hur länge har du jobbat med hemundervisning? Hur 

många barn har hemundervisning? Tematiska frågor där informanten får tillfället att uttrycka 

sig om företeelsen som står i centrum, t.ex.: Hur går beslutsprocessen till? Direkta frågor 

togs fram när viktig information saknades, t.ex.: Hur är det med sociala aktiviteter? Tolkande 

frågor användes när det fanns risk för missuppfattningar eller tolkningsfel, t.ex.: Menar du att 

det krävs mycket för att rekvisiten synnerliga skäl uppfylls? Uppföljningsfrågor/Följdfrågor 

användes för att få djupare svar t.ex.: Varför har ni valt att flytta utan att ansöka? Intervjuer 

där jag haft möjlighet att ställa fler frågor och föra en dialog tillhör semi-strukturerad 

intervjuform (Halperin & Heath 2015, s. 262). 

 

2.5 Undersökningsdesign och analysmetoder 

Undersökningsdesign är en kvalitativ textanalys. Intervjumaterial och övrigt material 

analyseras på ett sätt som går ut på att hitta det viktiga i texten genom noggrann läsning och 

fokus ligger på meningsskapande processer (Esaiasson et al. 2017, s. 212).  

2.5.1 Dimensioner som analysram för intervjumaterial 

Dimensioner är en form av identifiering av perspektiven i texten. Ett av de vanligaste sätten 

att använda dimensioner är att koppla dem till politiska ideologier, detta genom att forskaren 
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väljer ett eller flera perspektiv och utifrån perspektiven formar dimensioner. Texten 

struktureras systematiskt efter utvalda dimensioner som har anknytning till forskningsfrågan 

och teorier/perspektiv/antaganden. Vissa påståenden i texten utmärker 

perspektiv/teorier/ideologier direkt medan andra utmärker det indirekt. Syftet är att på bästa 

möjliga sätt avgöra vad påståendena handlar om, och om påståendena har anknytning till en 

utvald dimension (Bergström & Boréus 2012, ss. 150–1,157). En dimensionell modell är 

enkel att konstruera eftersom skillnaden mellan olika ideologier och underkategorier inte är 

lika kategoriska (ömsesidigt uteslutande). Men detta kan leda till tolkningsproblem 

(Bergström & Boréus 2012, ss. 166, 171–2). Tolkningsproblemen hanterades dels genom 

konkreta frågeställningar och dels genom att uttryck tolkades i sammanhanget. Uttryck som 

inte placerades under någon dimension var irrelevanta i förhållande till dimensioner eller 

uttrycktes redan i annan form. Fokuset låg på innebörden snarare än enskilda ord.  

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet innebär att studien undersöker det som studien säger sig att undersöka, genom att 

den teoretiska och operationella nivån samstämmer (Esaiason et. al 2017, s. 58). Den 

teoretiska nivån i min studie är forskningsanknytning som belyser de faktorer som är viktiga 

för hemundervisning, lagen som är utgångspunkten för konflikten kring hemundervisning av 

religiösa skäl och teorier som talar om de olika perspektiven på relationen mellan staten och 

religionen. Den teoretiska nivån är utgångspunkten för formuleringen av frågeformuläret och 

bidrar till att besvara huvudfrågeställningarna. Detta genom att tidigare forskning ringar in 

några av huvudaspekterna som senare används i frågeformuläret för att besvara den andra 

huvudfrågeställningen (hur familjer och ledamöter ser på hemundervisning). Avsnittet om 

lagen tjänar till att besvara den andra frågeställningen (tolkning skillnaden i lagtolkningen). 

Teoriavsnittet där flera teorier presenteras bidrar till att besvara den tredje frågeställningen 

(perspektiven på relationen mellan staten och religionen). Relationen mellan den teoretiska 

nivån (forskningsanknytning, lagen och teorier) och huvudfrågeställningarna innebär att 

huvudfrågeställningarna relateras till det som är relevant för forskningsvärlden, vilket ökar 

studiens externa validitet. 

De tre huvudfrågeställningarna är grunden för formuleringen av frågeformuläret för 

intervjupersonerna och besvaras genom att svaren av intervjupersoner placeras under 

dimensioner som bygger på huvudfrågeställningar och intervjusvar. Denna relation 

(relationen mellan den teoretiska nivån (forskningsanknytning, lagen och teorier) och 
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frågeformuläret och dimensionell modell/analysramen) gör att jag är redo att uttala mig om 

hemundervisning i förhållande till huvudfrågeställningarna utifrån svaren som finns i 

frågeformuläret och som analyseras enligt den dimensionella modellen/analysramen vilket 

ökar studiens intern validitet.  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet genom att informationen framställts utan tolkningsfel 

(Ekengren & Hinnfors 2012, s. 75–6). Detta har jag försökt åstadkomma genom att ställa 

konkreta frågeställningar, följdfrågor, genom att uttryck plockades med hänsyn till 

sammanhanget och endast de uttryck som citerades analyserades. Jag har efter intervjuerna 

mejlat ledamöter i syfte att få mer tydliga svar. De frågor och svar som var otydliga och som 

jag inte fick svar på uteslöts. Jag har även ringt och mejlat familjerna när det fanns 

otydligheter eller risk för tolkningsfel. Varken telefonintervjuerna eller onlineintervjuerna 

spelades in. Detta dels för att vissa informanter inte ville bli inspelade och dels för att jag 

försummat att spela in då det tilläts. Parallellt med intervjuerna antecknades svaren i datorn, 

och direkt efter intervjuerna sammanställdes materialet, det vill säga anteckningarna och det 

som fanns i minnet. Sammanställningen skickades till informanterna för avstämning där de 

fick tycka till och godkänna. Detta rörde inte mejlintervjuerna och mejlkonversationerna, 

eftersom det var informanterna som antecknade svaren, men de blev tillfrågade om 

förtydligande och medgivande att använda materialet i uppsatsen.  

Generaliserbarhet handlar om hur långt resultaten bär (Ekengren & Hinnfors 2012, s. 41). 

Ledamöternas svar kan delvis generaliseras trots att det bara är en minimal andel av 

ledamöterna i Utbildningsnämnden som har deltagit i undersökningen. Svarstendensen hittas 

i frågan om lagtolkningen och hur ledamöter ser på hemundervisning av religiösa skäl. Enligt 

ledamöternas svar så råder det enhetlighet i nämnden kring den juridiska bedömningen, vilket 

ger skäl att tro att om man frågar en slumpmässigt vald ledamot i Utbildningsnämnden 

huruvida hemundervisning av religiösa skäl är en godtagbar undervisningsform, så svarar 

ledamot med all sannolikhet att enligt lagtexten är inte religiösa skäl synnerliga skäl, därför är 

inte hemundervisning av religiösa skäl godtagbar undervisningsform i Stockholms kommun. 

Huruvida ledamöter anser att hemundervisning av religiösa skäl är förbjuden, går inte att 

generalisera eftersom ledamöterna har svarat olika. Den andra frågeställningen om hur 

ledamöterna ser på hemundervisning kan generaliseras med anledningen av att det finns en 

svarstendens i svaren och att frågan har anknytning till den första frågeställningen kring 

lagtolkningen (det är större sannolikhet att ledamöter som svarar att hemundervisning av 
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religiösa skäl inte är godtagbar skolform med hänvisning till lag, också svarar att 

hemundervisning av religiösa skäl bidrar till bristande socialisation och kunskap, snarare än 

att hemundervisning är socialisationslovande och bidrar med goda akademiska färdigheter). 

Den andra frågeställningen om perspektiv på relationen mellan staten och religionen kan inte 

generaliseras eftersom ledamöter har svarat olika eller inte svarat alls.  

Samtliga familjer har svarat på ett sätt som ger skäl att tro att svaren kan generaliseras till 

populationen: ”Familjer som bedriver hemundervisning av religiösa skäl”. Det är dock okänt 

hur stor populationen är i Sverige eller i Stockholms kommun. Det vill säga, hur många 

familjer de intervjuade familjerna representerar. Därför går det inte att konstatera att 

resultatet kan generaliseras.  

3. Forskningsanknytning  
Nedan presenteras forskningsanknytning som är utgångspunkten för den andra 

huvudfrågeställningen om hur familjer som hemundervisar av religiösa skäl och ledamöter 

ser på hemundervisning av religiösa skäl. Avsnitten: Hemundervisning och Hemundervisning 

i USA ger inblick i innebörden av hemundervisning. Avsnitten: Nackdelar och fördelar med 

hemundervisning och Forskarrelaterat material på svenska är viktiga för att förstå de 

aspekter som sedan framförs om hemundervisning av ledamöter och familjer. 

Forskningsanknytningen påverkar även formuleringen av frågeformuläret och är en del av 

den dimensionella modellen/analysramen.  

3.1 Hemundervisning  

Murphy (2012, s. 10) föreslår en definition för hemundervisning:  

A decision by parents not to educate their children in an institutionalized setting and the 

decision by parents to educate their children in a home setting. 

Inlärningen och lärandet sker i en hemmabaserad läromiljö med föräldrar som lärare eller 

handledare och med en eller flera elever som är medlemmar i samma eller annan familj under 

föräldrarnas myndighet, snarare än under offentlig myndighet, skolsystem eller privat skola. 

Enligt definitionen kräver hemundervisning frivillighet och avståndstagande från vedertagen 

utbildning. Men barn som har varierad skolgång (både hemma och i institutionaliserad skola) 

räknas oftast som hemundervisade (Murphy 2012, ss. 9, 11–13). Enlig HLSDA (HLSDA 

2017) måste föräldrar undervisa minst 51% hemma för att utbildningsformen ska räknas som 

hemundervisning. ROHUS föreslår en definition på svenska:  
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Hemundervisning, som även kallas hemskola, är när föräldrarna tar ansvaret för barnens 

undervisning under skolåren istället för att skicka dem till skola. Ordet "hem" i 

hemundervisning syftar mer på relationen till föräldrarna och hemmiljön än på geografin. 

(ROHUS 2016) 

I propositionen till Skollagen talas det om hemundervisning som: ”Annat sätt att fullgöra 

skolplikten”. Men, enligt propositionen kan hemundervisning beviljas av synnerliga skäl, 

som att eleven vill slutföra den påbörjade utbildningen i ett annat land, att eleven skall göra 

en längre resa eller att eleven deltar i en filminspelning (geografiska omständigheter) 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 524). Denna formuleringen till skillnad från Murphys 

(2012, s.10) inbegriper inte nödvändigtvis frivillighet. Därför ser definitionen som bygger på 

amerikansk forskning och det som anses som hemundervisning i Sverige, olika ut. 

3.2 Hemundervisning i USA 

Hemundervisning i USA är en populär undervisningsform och enligt HLSDA (HLSDA 2017) 

den mest växande undervisningsformen det senaste decenniet. Därför är det värt att ge en 

blick in i hur ett system med hemundervisning fungerar och vad är det som gjort/gör att 

systemet fungerar. 

Modern hemundervisning i USA startade 1970 initierad av två grupper: innerligt religiösa 

(oftast protestanter eller baptister som tyckte dåligt om skolans läroplan) och de som ansåg att 

hemundervisning medför bättre studieresultat. Under 1980-talet samarbetade religiösa och 

sekulära grupper för legaliseringen av hemundervisning då lokala skolor var antagonistiskt 

inställda till skolformen och betraktade hemundervisning som en slags skolkning. En 

protestantisk politiker bildande en nationell organisation: ”Homeschool Legal Defence 

Association” (HLSDA) för att bidra med lobbying och rådgivning för protestantiska 

hemundervisare. I Florida organiserades hemundervisare till en organisation med en vald 

ordförande och 12 valda regionala ämbetsmän. Med hjälp av gynnsamma domslut och 

prejudikat blev hemundervisning legal i varje federation. Detta var ett exempel på hur en liten 

välorganiserad grupp av människor med tid för lobbying kunde åstadkomma enorma 

förändringar. När staten 1994 ville begränsa hemundervisning, ringde tusentals 

hemundervisare till representanthuset och ändringen i fråga besegrades med 424 – 1. I 

samband med framväxten av hemundervisning försvagades alliansen mellan sekulära och 

religiösa hemundervisare, men interna band i respektive grupp stärktes. Detta även i samband 
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med uppkomsten av internet som medförde mer tillgänglig organisering och tillgång till 

hemundervisningsmaterial (Isenberg 2014, ss. 2–5).  

2012 uppskattades antalet hemundervisade i USA till 1.8 milj. vilket är en ökning med 47% 

sen första mätningen år 1999. Tre dominerande anledningar till hemundervisning sen första 

undersökningen är att ge barn bättre utbildning hemma, förse barnet med religiösa och 

moraliska instruktioner och tillgodose speciella behov (t.ex.: handikapp). Religiösa skäl är 

den näst mest dominerande anledningen, och majoriteten som väljer har protestantisk tro. Det 

intressanta är att ju fler protestanter i området, desto större är sannolikheten att barn har 

hemundervisning. Dock endast 41,8 % av de barn som hemundervisas av religiösa skäl, 

räknar sig själva som religiösa, vilket är mindre än i lokala skolor (52,5 %) (Isenberg 2014, 

ss. 22–23).  

Hemundervisning är i dagsläget legal i alla 50 delstater, men villkor för medgivande varierar 

från stat till stat. I vissa stater gäller allmänna nationella bestämmelser, i andra – 

lokala/privata bestämmelser. I vissa stater får familjer medgivande utan bedömning, t.ex.: 

New Jersey, i andra som Massachusetts görs grundlig bedömning (CRHE 2017). Ett exempel 

är minoriteten Amish som fått tillstånd att hemundervisa barn och uppfostra dem enligt 

interna religiösa normer. Detta för att minoritetens livsstil länge har visat positiva resultat: 

rika, stabila, fredliga samhällen med låg kriminalitet. Äldre ungdomar får möjlighet att lämna 

samhället och testa världen (Rumspringa). Minoriteten har bevisat systemets hållbarhet även i 

sekulära termer och därför många gånger vunnit rättegångar om att få hemundervisa av 

religiösa skäl (Blackford 2012, ss. 86, 163). 

3.3 Fördelar och nackdelar med hemundervisning 

Forskning om hemundervisning av religiösa skäl är begränsad, men det finns en del 

information på internet om för- och nackdelar med hemundervisning överlag.   

Fördelarna med hemundervisning är att den ger större frihet att planera skolgången på ett 

personligt sätt. Barnen kan spendera mer tid över ämnen som intresserar dem eller de ämnen 

som är svårast då det inte finns lika stor press på att följa läroplanen (beroende på relationen 

mellan lokal skola och hemundervisande familjer). Familjen har möjlighet att inkludera de 

ämnen som inte finns i skolan, t.ex.: kultur, språk eller specifik religion. Metoder kan också 

anpassas utifrån det som fungerar bäst för barnet. Till skillnad från lokala skolor med en 

lärare för många barn, får hemundervisade barn särskilt mycket uppmärksamhet vilket också 

innebär att de inte har möjlighet att ”glida” förbi skolgången, t.ex.: skolka, skriva av eller låta 
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bli att lära sig vissa ämnen. Hemundervisning medför en bättre familjerelation vilket syns 

tydligast under puberteten, föräldrar kan utifrån den individuella utvecklingen se när barnet är 

tillräckligt moget för att prata om känsliga ämnen. Det finns dessutom betydligt mindre risk 

att barnen involveras i dåligt umgänge och utsätts för grupptryck eller brott. Eftersom man 

inte behöver i strikt mening följa skolans läroplan, kan familjen mer fritt planera semestrar 

och även bedriva undervisning på andra ställen än hemma (Connect US 2015). 

Hemundervisning kräver mycket tid, resurser och energi. Föräldrar och barn umgås alla dagar 

i veckan vilket ofta leder till för lite ”egentid” för föräldrar. Hemundervisning överlag kräver 

tålamod, och barn som har svårigheter måste få mer stöd vilket kräver ännu mer tålamod. 

Föräldrar behöver köpa läroböcker, datorer och andra läroföremål. Inte bara för barnen, men 

även för sig själva för att bidra med god undervisning. Hemundervisade barn träffar inte 

jämnåriga i lika stor utsträckning som barn i skolan vilket påverkar socialiseringen. Detta kan 

förbättras genom att hemundervisade får träffa andra barn eller att de går på olika aktiviteter. 

Men det är de ”små goda” momenten som skollunch, klassresor och fester som missas. 

Eftersom hemundervisning är en ovanlig skolform, är det vanligt att familjer möter motstånd. 

De hemundervisade barnen kan få kommentarer som ”efterblivna” och föräldrarna måste vara 

beredda att möta kritik (Connect US 2015).  

3.4 Forskarrelaterat material på svenska 

På hemsidan ”Forskarbladet” framgår att icke högskoleutbildade föräldrar kan åstadkomma 

samma och till och med bättre resultat än skolan med pedagogiskt utbildade lärare. 

Hemundervisade barn får mer uppmärksamhet, är mer nyfikna och studiemotiverade än barn i 

vanliga skolor och därför är deras studieresultat bättre än de som går i allmän skola. Det finns 

antaganden om att barn måste umgås socialt för att utvecklas, men enligt ny forskning har 

inte social mognad att göra med social aktivitet utan är en neurologisk process som sker 

under gynnsamma emotionella omständigheter. Miljön i skolan kan tvinga barn till 

emotionell stress, vilket försämrar hjärnans naturliga utveckling (Himmelstrand 2014).  

4. Fakta och lagtexten om hemundervisning i Sverige 

Enligt Riksorganisationen för Hemundervisade i Sverige (ROHUS 2016) har populationen av 

hemundervisade i Sverige aldrig varit större än 100 familjer, varar 40 har lämnat landet under 

åren 2010–2016 (ROHUS 2016).  
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Nedanstående sektion om lagtexten är utgångspunkten för huvudfrågeställningen om 

lagtolkningen och hur tolkningen skiljer sig åt mellan ledamöter i Utbildningsnämnden och 

familjer som hemundervisar av religiösa skäl. Avsnittet påverkar formuleringen av 

frågeformuläret och är en del av den dimensionella modellen, och betydelsefull för 

förståelsen av svaren som presenteras i resultatredovisningen.  

4.1 Lagstiftning: Annat sätt för att fullgöra skolplikten  

Enligt propositionen till lagtexten är saklig och allsidig undervisning som inkluderar alla 

perspektiv, samt rätten för barnet att delta i utbildningen, huvudargumenten till varför 

religiösa och filosofiska skäl inte är synnerliga skäl för att fullgöra skolplikten på annat sätt.  

Hemundervisning av religiösa skäl kunde godkännas i den tidigare lagstiftningen enligt 10 

kap. 4 § av skollagen (SFS 1985:1100), då det endast krävdes att undervisningen var ett 

fullgott alternativ till skolgång och att behovet av insyn kunde tillgodoses. I propositionen till 

1985 års lag framgick att bedömningen av detta rekvisit måste göras utifrån det barn som 

fallet gäller. Föräldrarnas kristna tro som motivering till hemundervisning hade således ingen 

betydelse (Utbildningsdepartementet 1985, s. 51). Nya regleringar i skollagen rörande 

hemundervisning trädde i kraft den 1 juli 2011 och återfinns i skollagen 24 kap. 23–24 § 

(SFS 2010:800). Förutom förutsättningar som ska föreligga för kommunalt medgivande till 

hemundervisning infördes även krav på att synnerliga skäl måste föreligga. I förarbetena till 

skollagen framgår att religiösa eller filosofiska skäl inte räknas som synnerliga för 

hemundervisning (Utbildningsdepartementet 2010, s. 523).  

Skolplikten innebär att utbildningen är obligatorisk (Skolverket 2018) och stadgan är 

grundstenen i det svenska utbildningsystemet: 

Alla barns rätt till en likvärdig utbildning är en av grundstenarna i det svenska 

utbildningssystemet och den aktuella verksamheten måste för den begränsade tid som ett 

medgivande kan avse (upp till ett år i sänder) framstå som ett fullgott alternativ till den 

reguljära undervisningen.  

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 524) 

Skolplikten enligt 7 kap. 2 § i skollagen (SFS 2010:800) omfattar alla barn som är bosatta i 

Sverige och barn som varaktigt vistas utomlands, eller vars förhållanden är sådana att de 

uppenbarligen inte kan gå i skolan omfattas inte av skolplikten. Skolplikten ger även rätt till 

utbildning utan vårdnadshavares medgivande. Ett fullgörande av skolplikten genom 
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hemundervisning är teoretiskt möjligt eftersom skolplikten inte innebär en skyldighet att gå 

ett visst antal kilometer eller år i skolan utan syftet med skolplikten är att barnet inhämtar ett 

visst mått av kunskaper (Utbildningsdepartementet 1985, s. 50).  I 7 kap. 19 § (SFS 

2010:800) anges att eleven kan befrias från skyldigheten att delta i undervisningen på 

begäran av elevens vårdnadshavare, om synnerliga skäl föreligger. I propositionen till 

skollagen ges tre exempel på vad synnerliga skäl kan innebära: eleven vill slutföra det 

påbörjade utbildningen i ett annat land, eleven skall göra en längre resa eller att eleven deltar 

i en filminspelning. Religiösa och filosofiska skäl räknas däremot inte som synnerliga 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 524). I samma proposition framgår att Riksorganisationen 

för hemundervisning i Sverige (ROHUS), kristna friskolerådet och andra enskilda, motsäger 

förslaget och motiverar bland annat med:  

(…) att den föreslagna bestämmelsen bryter mot Sveriges internationella överenskommelser 

samt att internationell forskning visat att resultaten av hemundervisning är goda, såväl 

akademiskt som socialt sett.  

(Utbildningsdepartementet 2010 s. 253) 

Enligt regeringsformen 2 kap. 19 § (SFS 1974:152) får inte svensk lag eller föreskrift stå i 

strid med Europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. I tilläggsprotokollet till Europakonventionen artikel 2 framgår att: 

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan 

ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att 

tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med 

föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.  

 (Europakonventionen 1948).  

Och i FN:s Förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 26 p.3:  

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.  

(FN:s konvention 1948–2008) 

Dock framgår i propositionen till skollagen (Utbildningsdepartementet 2010 s. 524) att 

svensk stat av praxis inte behöver respektera en övertygelse hos föräldrar som strider mot 

barnets rätt till undervisning, och därför gör regeringen bedömningen att den föreslagna 

ändringen i Skollagen om att religiösa och filosofiska skäl inte är synnerliga inte strider med 

Sveriges internationella förpliktelser. Skolverket, barnombudsmannen och 
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diskrimineringsombudsmannen tillstyrker förslaget (Utbildningsdepartementet 2010, ss. 523–

524).  

Det framgår att ett alternativ till utbildningsform för familjer som vill bedriva undervisning 

på annat sätt är privata friskolor:    

Artikel 2 i första tilläggsprotokollet garanterar en rätt att inrätta och driva privata skolor. 

Denna rätt är dock inte ovillkorlig, utan staten kan ställa krav på undervisningens standard 

och innehåll och på lärarnas kompetens  

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 524). 

I samband med socialdemokraternas uttalande i mars 2018 om att förbjuda religiösa 

friskolor (Sommerstein & Sundberg 2018) ställs möjligheten att gå i religiösa friskolor 

under frågetecken.  

5. Teoretiska perspektiv 
Teoretiska perspektiv som har identifierats i informanternas svar presenteras nedan med 

avsikt att ge förståelse för kopplingen som görs i analysen. Teoretiska perspektiv tjänar till att 

besvara frågeställningen om relationen mellan staten och religionen hos ledamöter och 

familjer. Perspektiven delas in i två sektioner: perspektiv på den lämpliga relationen mellan 

staten och religionen som är normativa och beskriver hur staten bör agera, och perspektiv på 

form av sekularisering eller hur sekulariseringen uttrycks, som är perspektiv på hur sekulära 

stater faktiskt agerar (topp-down eller bottom-up) (notera att perspektiven inte utesluter 

varandra). Samtliga perspektiv är en del av den dimensionella modellen/analysramen.   

5.1 Perspektiv på den lämpliga relationen mellan staten och religion   

5.1.1 Neutralitet 

Statliga handlingar i sekulär demokrati bygger på neutralitetsprincipen i förhållande till 

religion, vilket innebär att staten avstår från direkt eller indirekt förnekelse av religiösa 

sanningar, och handlingen bygger varken på tron eller icketron. I en pluralistisk demokrati 

innebär neutralitetsprincipen att staten inkluderar så många sanningar som möjligt utan att 

preferera någon (Audi 2004, ss. 51, 55).  

5.1.2 Staten bör inte, men främjar sekulära värderingar  

Enligt McGraw (2011, ss. 92, 103) kultiverar sekulär stat prioritering av sekulära standarder 

och principer utöver religiösa eftersom sekulära värderingar är de som majoriteten av 
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medborgare i nuvarande liberala demokratier kan tillhöra och identifiera sig med. Detta kan 

utmynna i en immun majoritetsideologi som legitimt rättfärdigar politiskt tvång mot dem som 

inte ger vika för sekulära värderingar. Vilket hotar det demokratiska systemet och en 

pluralistisk statsmodell där religiösa och sekulära värderingar ska vistas på lika villkor.  

5.1.3 Kompromiss  

Enligt Blackford (2012, ss. 164–8) förutsätter det liberal-demokratiska systemet att staten ger 

åtminstone ett minimalt utrymme för pluralism i frågan om utbildningssystemet, så att 

konservativa föräldrar får möjlighet att bestämma över skolgången, förutsatt att staten gör 

utvärderingar. Det är främst mångfaldighetsprincipen som ger föräldrar rätt att välja annat 

utbildningssätt utöver den som staten föreslår. Staten bör inte överföra prefererad religion till 

kommande generation och inte heller förbjuda överföring av ogillade religioner eller agera på 

ett sätt som uttrycker att religion är fantasier och absurdläror. Balansgången handlar om att 

föräldrar får främja tron genom utbildning, så länge det psykiska och fysiska välbefinnandet 

för barnet tillfredsställs, och om detta inte sker på grund av religiösa övertygelser får staten 

gripa in, vilket inte ses som inskränkning av religionsfriheten utan övervakning av barnens 

rättigheter (Blackford 2012, ss. 145–9, 161). 

5.2 Perspektiv på sekularisering  

5.2.1 Sekularism som ideologisk uppsättning i staten topp-down 

Den klassiska sekulariseringsteorin säger att moderniseringen med allt vad det innebär 

(urbanisering, masskunnighet och utbildning, vetenskap och teknologi, rationalisering, 

massmedverkan i politiken, välstånd och fri rörlighet) leder till sekularisering. Enligt Fox 

(2015, ss. 16–20) är sekulariseringsteorier uttryck för användbara insikter om orsakerna av 

sekularismens uppkomst som är en opponerande ideologi för religion på de politiska och 

sociala arenorna.  

The term secularization should be discarded and replaced with an understanding of 

secularism as an ideology. This perspective focuses on secularism as an ideological 

challenge to religion in the political and social arenas. <…> “Secularism as a statecraft 

principle”. This definition focuses on secularism as a political ideology without 

denying that it can also have nonpolitical manifestations.”  

Fox (2015, ss.17, 27) 
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Sekularismen som uppsättning av sekulära ideologier på statlig nivå har uppifrån-ner 

perspektiv och förespråkar att regeringen är neutral gentemot religiösa grupper, men vissa 

former av ideologin kan begränsa religionen både offentligt och privat (Fox 2015, s. 31)  

5.2.2 Sekulär statsmodell i form av allmänviljan bottom-up 

Förr i tiden i samhällslivet var suveränen och samhälleliga organ otänkbara utan hänvisning 

till Gud eller andlighet. Men i nutida moderna demokratier som präglas av frihet, jämlikhet, 

mänskliga rättigheter, vetenskap och socialisation förlorar religionen betydelse genom att 

kombinationen av suveränen och det gudomliga ersätts med en ordning av ömsesidig nytta i 

centrum: allmänviljan är suveränen (Taylor (2003, s. 186–9). Enligt Dahl (1999, s. 102) 

allmänviljan är den gemensamma åsikten i form av lagar eller majoritetsbeslut, men enligt 

Taylor (2004, s. 188) kan allmänviljan även uttryckas genom envälde (t.ex.: fascistiska 

regimer). Offentliga diskussioner som är en del av allmänviljan bör inkludera så många 

åsikter som möjligt eftersom värden som t.ex.: frihet även berör minoriteter. När 

frihetsfrämjande beslut går emot minoriteten är förklaringen:   

You, like the rest of us, are free just in virtue of the fact that we are ruling ourselves in 

common and not being ruled by some agency that need take no account of us. Your freedom 

consists in your having a guaranteed voice in the sovereign, that you can be heard and have 

some part in making the decision. You enjoy this freedom by virtue of the law that 

enfranchise all of us, and so we enjoy this together. Your freedom is realized and defended 

by this law, whether you win or lose in any particular decision. This law defines a 

community of those whose freedom it realizes/defends together.  

(Taylor 2004, s. 189) 

Majoriteten i moderna demokratier, det vill säga allmänviljan, förespråkar en sekulär 

statsmodell och stiftar sekulära lagar. Detta gör att den religiösa minoriteten som inte vill ta 

del av friheten inom ramen för allmänviljan (suveränen) och de lagar som allmänviljan stiftar, 

i all sannolikhet exkluderas av kommuniteten eftersom allmänviljan skyddar endast den 

friheten som faller inom ramen allmänviljan (Taylor 2004, s. 195). 

5.3 Dimensionella modellen/Analysramen  

Nedan presenteras den dimensionella modellen som är också analysramen för 

resultatredovisningen och analysen av intervjumaterialet. Samtliga dimensioner formuleras 

utifrån forskningsanknytning, lagen och teorier. Underdimensionerna för dimensioner: lag 

och hemundervisning formuleras utifrån forskningsanknytningen och intervjusvaren. De två 
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sista dimensionerna formuleras utifrån teoriavsnittet och underdimensionerna här till skillnad 

från de tidigare underdimensionerna är inte ömsesidigt uteslutande då t.ex.: perspektivet på 

relationen i form av neutralitet inte utesluter ett samtidigt perspektiv i form av en 

kompromiss. Samt att staten som sekulär enhet i form av statligt initiativ (topp-down 

perspektiv) inte utesluter perspektivet på sekulär enhet i form av allmänvilja (bottom-up 

perspektiv) eftersom allmänviljan och statliga incitament i en demokrati hänger ihop. Syftet 

med dimensioner i denna studie är inte att analysera vilket perspektiv som överväger andra 

utan åskådliggöra relationen och analysera om det finns specifika tendenser i svaren.  

Tab. 1 

Lag Hemundervisning Relation Sekularisering 

 

- Hemundervisning av 

religiösa skäl är 

inte godtagbar 

undervisningsform 

- Hemundervisning av 

religiösa skäl är 

förbjuden 

 

- Ett sätt att 

avsocialisera 

och frånta 

rätten till 

undervisning 

- Ett sätt att 

uppfostra och 

undervisa 

 

- Staten är neutral 

(R. Audi) 

- Staten främjar 

sekulära 

värderingar (T. 

McGraw) 

- Kompromiss (R. 

Blackford) 

 

 

- Sekularism 

som 

ideologisk 

uppsättning i 

staten (topp-

down) (J. 

Fox) 

- Sekulär 

statsmodell i 

form av 

allmänviljan 

(bottom-up) 

(C.Taylor)  

 

6. Resultatredovisning och analys  
I följande avsnitt kommer samtliga relevanta intervjusvar placeras under fyra dimensioner 

och underdimensioner. Detta med avsikt att åskådliggöra perspektiven och ge svar på 

huvudfrågeställningarna. Det görs en jämförande analys efter dimensionerna lag och 

hemundervisning och en koppling till teorierna efter underdimensionen i dimensionerna 

relation och sekularisering. De första två styckena (intervjun med juristen och mejlintervjun 
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med ROHUS ordförande) är inledningen till analysen som visar hur lagen tolkas av juristen i 

Utbildningsnämnden i Stockholms kommun, men även konsekvenser och består av fakta, 

därför kommer de inte analyseras utan tjäna till att besvara en del av den första 

frågeställningen: Hur tolkas vad som sägs i lagen om hemundervisning av 

Utbildningsnämnden i Stockholms kommun och hur skiljer sig denna tolkning från hur lagen 

tolkas av familjer som har valt hemundervisning av religiösa skäl? 

 

6.1 Lagtolkning i Stockholms kommun  

Familjer som ansöker om hemundervisning av religiösa skäl måste uppfylla tre villkor enligt 

lagtexten för medgivandet: utbildningen är ett fullgott alternativ (t.ex.: gå i enlighet med 

skolans styrdokument och läroplan), synnerliga skäl ska föreligga (t.ex.: lång resa eller 

filminspelning) och insyn säkerställas (t.ex.: besök, utvärderingar) men oftast kommer man 

inte till rekvisiten om säkerställd insyn. Det finns inga ansökningsblanketter i Stockholms 

kommun eftersom ärendehanteringen handlar om 4–5 familjer under 5 års period. I 

ansökningarna som inkommit har det framgått motiveringar om hemundervisningens nytta 

och ibland meningar som: ”Tvinga inte oss flytta till Åland”. Ansökan fungerar även som 

informering om att familjen har hemundervisning. Beslutsprocessen vid ansökan kan ta 1–2 

år tills beslutet fattas, och man gör en samlad bedömning som innebär att man väger in 

skolplikten och domstolspraxis utöver de tre villkoren. Enligt juristen2 väger skolplikten 

tyngst. Beslutsmotiveringen bygger på lagtexten och man träffar inte familjerna eftersom 

detta inte ingår i utbildningsförvaltningens handlingsområde utan det är socialförvaltningen 

som ansvarar för detta. Statistiken på skolpliktsenheten kring hemundervisning finns endast 

över det antal familjer som har fått avslag för hemundervisning och hittills har alla som 

ansökt om hemundervisning av religiösa och filosofiska skäl fått avslag. Hur lagen tolkas 

och hur ansökan hanteras ser olika ut i samtliga kommuner i Sverige. 

6.1.1 Konsekvenserna av lagtolkningen i Stockholms kommun 

Familjer som inte ansöker och håller sig undan blir kontaktade då man upptäckt att barnen 

inte går till skolan. Vissa familjer väljer att flytta, medan andra stannar kvar och ansöker. 

Familjer som trots avslaget vägrar att skicka barnen till skolan får viten, som är ett 

tvångsmedel för att få barn att komma till skolan. Vissa familjer orosanmäls av 

                                                           
2, 3 Juristen Utbildningsförvaltningen, Avdelningen för ekonomi och styrning och Enheten för ersättning och 
skolplikten, Stockholms kommun, telefonsamtal den 9 april 2018.  
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utbildningsnämnden till socialnämnden, men socialförvaltningen kan välja att inte gå vidare 

med ärendet, och eftersom det råder sekretess mellan förvaltningar enligt sekretesslagen sker 

inget meningsutbyte mellan dessa förvaltningar vid beslutsprocessen. Vid frågan varför 

socialtjänsten inte avhänder barn som i t.ex. Tyskland, gör juristen3 antagandet att enligt 

LVU (Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga) finner inte socialtjänsten 

tillräckliga skäl för detta då barn kanske mår bra, får omsorg, inte utsätts för misshandel eller 

övergrepp. Vid frågan varför det finns så lite svensk forskning kring hemundervisningen 

(t.ex.: social kompetens) görs antagandet att i Sverige, till skillnad från andra länder med fri 

hemundervisning, gäller skolplikt vilket gör att beslutsmotiveringen bygger på legislaturen 

snarare än forskningsresultat kring fenomenet och det kanske därför inte behövts så mycket 

forskning.  

6.2 Mejl konversation med ROHUS 

Vid kontakt med ROHUS via mejl ställdes frågan om det finns statistik över 

hemundervisning i Sverige och om de familjer som lämnat landet (runt 40 st.) fick göra det 

av religiösa skäl. Svaren4 är att det aldrig har funnits någon riktig statistik över antal 

hemundervisade barn i Sverige och att idag känner man till bara en familj som hemundervisar 

två barn, men det kanske finns ytterligare 2–3 familjer som håller sig under radarn på något 

sätt. Vidare framgår att knappt någon svensk familj på senare år har ansökt om 

hemundervisning av religiösa skäl. En eller två utländska familjer boende i Sverige har gjort 

det under de senaste sex åren, men alla andra ansöker av pedagogiska eller sociala skäl och 

ingen familj har hittills ansetts uppfylla rekvisiten för synnerliga skäl.  

6.3 Analys enligt den dimensionella modellen  

➢ Lagen  
 

I lagtexten och propositionen framgår inte om hemundervisning är förbjuden, utan att 

religiösa och filosofiska skäl inte anses uppfylla kraven för synnerliga skäl som är 

förutsättningen för att ansökan om hemundervisning ska beviljas. Enligt propositionen till 

lagtexten, är saklig och allsidig undervisning som inkluderar alla perspektiv, samt rätten för 

barn att delta i utbildningen, viktiga argumenten till varför religiösa och filosofiska skäl inte 

är synnerliga skäl för att fullgöra skolplikten på annat sätt. Uppfattningen om vad lagtexten 

                                                           
 
4 Ordförande för ROHUS, epostkommunikation den 1 mars 2018. 
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säger ser olika ut och följande dimensioner formades utifrån lagavsnittet och ledamöternas 

och familjernas svar, med syftet att besvara den första huvudfrågeställningen: Hur tolkas vad 

som sägs i lagen om hemundervisning av Utbildningsnämnden i Stockholms kommun och hur 

skiljer sig denna tolkning från hur lagen tolkas av familjer som har valt hemundervisning av 

religiösa skäl? 

- Hemundervisning av religiösa skäl är inte en godtagbar undervisningsform  

Dessa frågor ställdes till ledamöterna: Hur tolkas lagen? Är hemundervisning förbjuden eller 

ska förbjudas? 

Ledamot 15: Ordet förbjuda bli konstigt i sammanhanget. Staten/kommunen kan så klart 

inte förbjuda hemundervisning utanför skoltid. Däremot tycker jag att skolplikt ska gälla 

även för barn till föräldrar som av olika religiösa eller filosofiska skäl inte vill skicka sina 

barn till skolan. Skolplikten ska gälla för alla.  

Ledamot 26: Hemundervisning av religiösa skäl är ju i princip inte tillåtet med anledning 

av att det inte räknas som särskilda skäl. 

Ledamot 1 uttrycker konkret att ordet förbjuda låter konstigt i sammanhanget och att 

skolplikten bättre förklarar situationen för hemundervisning av religiösa skäl. Ledamot 2 

uttrycker inte ordet förbjudet och tolkar lagtexten som att hemundervisning av religiösa skäl 

inte är tillåtet då rekvisiten synnerliga skäl inte uppfylls. Båda ledamöter tolkar lagtexten i 

enlighet med Utbildningsförvaltningen där skolplikten är en av de tyngsta motiveringarna när 

familjer som ansöker om hemundervisning av religiösa skäl får avslag och synnerliga skäl är 

en av de tre rekvisiten som måste uppfyllas för att ansökan om hemundervisning av religiösa 

skäl ska beviljas.  

Ledamot 37: Jag har inte läst propositionen i sin helhet, men skolplikt är en bra 

utgångspunkt för det svenska utbildningsväsendet. Hemundervisning ska endast kunna 

tillåtas om det föreligger särskilda skäl för detta och föräldrarna samtidigt kan påvisa att 

eleven kan erbjudas en bättre eller lika god möjlighet att tillgodogöra sig kunskapskraven 

hemma som i skolan. Religiösa skäl i form av att man önskar separera pojkar och flickor 

eller personer av olika religion från varandra, det är inte ett legitimt skäl att slippa 

skolplikten. 

                                                           
5 Ledamot 1, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 13 april 2018. 
6 Ledamot 2, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 16 april 2018. 
7 Ledamot 3, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 17 april 2018. 
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Ledamot 3 uttrycker att skolplikten gäller, men synnerliga skäl och ett slags insyn är 

förutsättningar för att ansökan om hemundervisning ska beviljas. Lagen tolkas i enlighet med 

Utbildningsförvaltningen där skolplikten väger tungt och synnerliga skäl och säkerställd 

insyn är två rekvisit som ska uppfyllas. Enligt svaret verkar det som att det skulle kunna 

finnas möjlighet för hemundervisning av religiösa skäl om föräldrar visade goda resultat. 

Men i det nuvarande systemet är inte de goda resultaten relevanta för bedömningen, utan 

familjerna får avslag med anledning av synnerliga skäl och skolplikten. Det framgår sedan att 

separationen mellan flickor och pojkar och separation av olika religioner är anledningen till 

varför hemundervisning av religiösa skäl inte bör beviljas, men detta kräver kunskap om 

verksamheten i familjerna, vilket idag inte heller är relevant för bedömningen.  

Ledamot 48: Det finns inget hemundervisningsförbud av religiösa skäl. Skollagen handlar 

om att i princip ska alla fullgöra sin skolplikt i skolor utanför hemmet, om det inte föreligger 

synnerliga skäl och dit räknas inte att praktisera religion.  

Ledamot 4 svarar att hemundervisning inte är förbjuden, men barn ska fullgöra skolplikten 

utanför hemmet, det vill säga: trots att barn inte får fullgöra skolplikten hemma är 

hemundervisning inte förbjuden. Lagtexten tolkas i enlighet med Utbildningsförvaltningen 

med hänvisning till skolplikten och synnerliga skäl.  

- Hemundervisning av religiösa skäl är förbjuden 

Frågor som ställdes till familjer: Hur tolkar ni lagen om hemundervisning? Har ni ansökt om 

hemundervisning? Varför flyttade ni? 

Familj A9: Hur lagen implementeras beror på vem som tolkar lagen. Jag tolkar den som att 

den är godtycklig, en politisk ordlek. Möjligheten till hemundervisning finns kvar eftersom 

det finns fall då vissa barn inte kan vara i skolan, därför kan inte hemundervisning tas bort. 

Politiker kan inte förbjuda hemundervisning av religiösa skäl konkret genom lag, eftersom 

detta skulle medföra mycket kritik och politiker blir attackerade, men i praktiken är 

hemundervisning förbjuden för alla. Vi upplever att hemundervisning är förbjuden. Vi 

känner oss 100% orättvist behandlade.  

Nej (inte ansökt). Det har prövats av andra familjer som vi känner till och det gick inte så bra 

för dem, vi kände också familjer som har flyttat av samma anledning. Ansökan innebär ju 

också att man informerar om hemundervisning, vilket gör att kommunen, socialtjänsten, 

                                                           
8 Ledamot 4, Utbildningsnämnden i Stockholn, mejlintervju den 26 april 2018. 
9 Familj A Åland, skype-intervju den 14 april 2018. 
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polisen och andra hoppar på oss. Vi ville inte flytta, utan det gjorde vi för barnen. Vi trivs på 

Åland då vi känner oss fria när det gäller hemundervisning, men man känner sig tvingad hit. 

Familjen A uttrycker att politiker tolkar lagen på olika sätt och att hemundervisning är 

förbjuden. Familjen valde att flytta utan att ansöka eftersom familjen har sett andra familjer 

ansöka och få avslag och ansökan innebär upplysning om hemundervisning (detta talar även 

juristen10 om: ”Ansökan fungerar även som informering om att familjen har 

hemundervisning” (sid. 24)). Familjen känner orättvisan och tvånget.  

Familj B11: När det står ”synnerliga skäl” så tycker man ju att det också borde finnas 

sådana. Men jag har också läst en del om förarbetena. Det är de som beskriver hur lagen ska 

tolkas, och där förstår man att syftet med den nya skollagen är att helt förbjuda 

hemundervisning.  

Vi gjorde en skriftlig ansökan till skolavdelningen i den kommun vi bodde i. Efter några 

månader så fick vi avslag. Vi överklagade till förvaltningsrätten och fick avslag igen. Det 

hade då gått ungefär ett år. Sedan flyttade vi till Åland. 

Vi ville inte behöva bråka om viten. Att flytta skulle ge en tryggare situation för hela 

familjen. Det är klart att man ibland känner sig lite avskärmad, eftersom vi har familj, vänner 

och vår församling kvar i Sverige. Men det är också skönt att slippa känna sig jagad av 

myndigheter. Här har vi blivit bra bemötta av myndigheter och skola.  

Familj B uttrycker att syftet med lagen är att förbjuda hemundervisning. Familjen flyttade 

efter att man har ansökt och fått avslag, detta eftersom man inte ville bråka om viten och 

familjen känner att man varit jagad av myndigheter. Flytten upplevs som tryggare utväg för 

familjen, vilket innebär att bo i Stockholm inte känns lika tryggt som på Åland.  

Familj C12: Som politiker tolkar det så är inte religiösa skäl synnerliga. I nuläget är det 

förbjudet. 

Nej (inte ansökt). Flera har försökt och ingen gått igenom, känns som ingen idé. I så fall 

måste lagen ändras. Känner besvikelse eftersom det inte finns plats för oss hemundervisare, 

man proklamerar friheten, men inte för vår del.  

                                                           
10Juristen Utbildningsförvaltningen, Avdelningen för ekonomi och styrning och Enheten för ersättning och skolplikten, 
Stockholms kommun, telefonsamtal den 9 april 2018.  
11 Familj B Åland, hangout-intervju den 25 april 2018 
12 Familj C, Stockholm, fysisk intervju den 17 april 2018 
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Familjen C anser att hemundervisning är förbjuden och att det inte finns plats för familjen i 

Sverige. Familjen har valt att flytta utan att ansöka först, eftersom man såg andra familjer 

ansöka och få avslag.  

Jämförande analys dimension: Lag 

Det finns en signifikant skillnad i hur familjer och ledamöter upplever och tolkar lagen. Med 

olika motiveringar finns det en synkroniserad uppfattning hos ledamöter att religiösa skäl inte 

uppfyller kraven för synnerliga skäl som är en av de tre rekvisiter som ska uppfyllas för att 

ansökan om hemundervisning ska beviljas. Samtliga ledamöter talar om skolplikten som 

också är den tyngsta motiveringen i skollagen och i beslutsmotiveringen vid ansökan. Endast 

en ledamot svarar på huruvida hemundervisning av religiösa skäl är eller bör förbjudas 

(ledamot 4). Men samtliga ledamöter verkar obenägna att använda ordet ”förbjuda” i 

sammanhanget. Detta eftersom en ledamot uttrycker att ordet är konstig i sammanhanget 

(ledamot 1). Två ledamöter byter ut ordet ”förbjudet” mot ordet ”tillåtet” (ledamöter 2 och 3) 

och endast en ledamot svarar på frågan konkret (ledamot 4). Samtidigt kan det tyckas finnas 

en motsägelse i hur ledamot 4 svarar då det sägs att hemundervisning inte är förbjuden, men 

att barn inte får fullgöra skolplikten hemma. Samtliga familjer tolkar lagen som att 

hemundervisning av religiösa skäl är förbjuden. Familj A och C har inte ansökt om 

hemundervisning eftersom de såg andra familjer ansöka av religiösa skäl och få avslag och 

viten. Familj B har ansökt och fått avslag men inte viten. Detta kan vara anledningen till 

varför familjer till skillnad från ledamöter anser att hemundervisning är förbjuden: den ena 

familjen har fått avslag, familjerna har sett andra familjer ansöka av samma skäl och få avslag 

och viten, och samtliga familjer har bott i Stockholm och flyttat för att bedriva 

hemundervisning av religiösa skäl för sina barn och uttrycker på olika sätt ofrivillig utresa. 

Det finns antagandet som familjen B gör om att ingen familj har fått ansökan beviljad vilket 

stämmer med statistiken på skolpliktsenheten, där juristen medger att ingen familj, som har 

ansökt av religiösa skäl i Stockholms kommun, hittills fått tillstånd (sid. 24)  

➢ Hemundervisning  
 

Enligt tidigare forskning finns det både fördelar och nackdelar med hemundervisning. 

Fördelar är bland annat goda studieresultat och flexibel undervisning. En av nackdelar anses 

vara socialisering. Följande underdimensioner tjänar till att besvara den andra 

frågeställningen: Hur ser familjer som har valt hemundervisning av religiösa skäl och 

ledamöter i Utbildningsnämnden på hemundervisning av religiösa skäl? 
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- Ett sätt att avsocialisera och frånta rätten till undervisning 

Det ställdes en fråga till ledamöterna om inställningen till hemundervisning, men svaren om 

hur ledamöter ser på hemundervisning kunde hittas under andra frågor som: Hur resonerar 

du kring synnerliga skäl? 

Ledamot 113: Barn och unga behöver normalt vara i skolan för att kunna lära sig det 

viktiga att leka, lära, samarbeta tillsammans med andra. Människan är en social varelse. Det 

handlar om att lagen ska följas. Men också att barnen ska få en fullvärdig undervisning, 

vilket de knappast kan få om de undervisas i hemmet. 

Enligt ledamot 1 innebär hemundervisning begränsad socialisation och något annat än 

fullvärdig undervisning.  

Ledamot 214: Jag anser inte att religion är ett skäl att hålla barn från den utbildning de har 

rätt till. Det förekommer nämligen också skolpliktsvägran i samband med ansökningar om 

hemundervisning. Dvs att föräldrarna överhuvudtaget inte släpper iväg sina barn till skolan. 

De barnen får ingen utbildning alls under hela grundskoleåren. Det är oerhört problematiskt 

att det finns barn som förvägras en grundläggande utbildning i Sverige.  

Ledamot 2 uttrycker att vägran att släppa barn till skolan för att bedriva hemundervisning 

förvägrar barn kunskaper och grundläggande utbildning som de har rätt till.  

Ledamot 315: Föräldrars önskan att utbilda och uppfostra sina barn i enlighet med sin 

filosofiska övertygelse ställs emot det allmänna intresset av att säkerställa att varje elev 

erbjuds den kunskap och de verktyg som krävs för att de själva ska kunna forma sitt liv, stå 

på egna ben och samtidigt skapa sig en förståelse för samhället och vår samhällsgemenskap. 

Det är viktigt att varje barn får del av undervisning i enlighet med skolans läroplan. En 

självklar del av undervisningen ska handla om vårt demokratiska samhällssystem, och det är 

viktigt att eleverna utbildas i en anda som motverkar segregation och främjar 

samhällsgemenskap. 

Samhällsgemenskap (en form av socialisation), kunskap och verktyg till vidare liv är 

anledningar till varför hemundervisning inte är godtagbar undervisningsform enligt ledamot 

3. Verktygen kan vara både kunskap och intyg. Kunskapsfrågan enligt tidigare forskning kan 

                                                           
13 Ledamot 1, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 13 april 2018. 
14 Ledamot 2, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 16 april 2018.  
15 Ledamot 3, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 17 april 2018. 
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diskuteras, men det stämmer att barn som har hemundervisning i nuvarande skolsystemet i 

Sverige inte får de intyg som krävs för vidare studier eller yrkesliv.  

Ledamot 416: Jag uppfattar argumentationen som att den menar att det i normalfallet ska 

vara så att barn går i en godkänd och existerande skola, kommunal eller fristående. Och att 

detta är i barnets intresse, eftersom det finns skäl att träna barn på att umgås med andra barn.  

En godkänd och existerande skola kan tolkas som godkänd i form av kunskapsspridning, 

vilken hemundervisning enligt svaret inte anses vara. Socialisation i form av behovet att 

umgås med andra barn är också anledningen till varför hemundervisning inte är godtagbar 

undervisningsform enligt ledamot 4.  

● Internationell forskning  

En ytterligare ”underunderdimension” om internationell forskning lades till, med avsikt att få 

en bild av hur mycket av det som sägs ovan bygger på tidigare forskning. Därför ställdes 

frågan till samtliga: Har du läst internationell forskning? Varför tror du det finns så lite 

svensk forskning? 

Ledamot 117: Hemundervisning eller önskemål om hemundervisning är ju inte särskilt 

vanligt i Sverige? 

Ledamot 218: Gissningsvis för att det är så pass ovanligt i Sverige, och ännu ovanligare då 

lagen skärptes.  

Ledamot 319: Förmodligen därför att hemundervisning inte är särskilt vanligt 

förekommande i Sverige jämfört med i andra länder. Nej, det har jag inte.  

Ledamot 420: Nej jag har inte läst någon internationell forskning och jag vet inte varför det 

finns så lite svensk forskning i ämnet. 

Tre ledamöter svarar att hemundervisning är ovanligt och det kanske därför det inte finns 

svensk forskning. Det är klart att två av fyra ledamöter inte har läst internationell forskning, 

men varken ledamot 1 eller 2 svarar huruvida de har läst internationell forskning. 

- Ett sätt att uppfostra och undervisa 

Nu riktas fokus mot familjer som visar sitt perspektiv på hemundervisning av religiösa skäl. 

                                                           
16 Ledamot 4, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 26 april 2018. 
17 Ledamot 1, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 13 april 2018. 
18 Ledamot 2, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 13 april 2018. 
19 Ledamot 3, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 13 april 2018. 
20 Ledamot 4, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 13 april 2018. 
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Enligt tidigare forskning är fördelar med att bedriva hemundervisning bland annat goda 

studieresultat och möjligheten att bedriva undervisning på eget sätt. Det ställdes frågan: 

Varför har ni valt hemundervisning? 

Familj A21: Min kristna tro är grunden, hade jag inte varit kristen hade jag inte funderat 

över att hemundervisa mina barn. Hade jag haft dåliga erfarenheter av hemundervisning 

skulle jag inte undervisa mina barn. Religion är inte den enda anledningen, hemundervisning 

för oss är också en livsstil – man får ha sina barn och ta ansvar för dem. Staten är väldigt 

fixerad på skolan som institution, vilket är bra å ena sidan: att alla har möjlighet att gå till 

skolan, men hemundervisning är också skolgång. 

Enligt familj A är kristen tro grunden för valet av hemundervisning av religiösa skäl, men 

även goda erfarenheter av hemundervisning. Hemundervisning är också en livsstil och 

familjen anser att hemundervisning är en godtagbar skolgång. 

Familj B22: Det ingår också i vår kristna tro att vi som föräldrar har ett ansvar, kanske man 

till och med kan säga plikt, att ta ansvar för barnens utbildning. Vi är också oroliga över 

situationen i skolorna och har inte sådant förtroende att vi vill skicka barnen dit. Även om 

skolan ska vara ”neutral” så påverkas undervisningen och miljön av lärares och inte minst 

andra elevers förhållande till den kristna tron. Bara en sån sak som språket som används i 

allmänhet, där grova svordomar är vanliga, är något vi inte vill att våra barn ska utsättas för.  

Som hemundervisare uppfattar man snabbt vad barnen tycker är spännande och intressant 

och kan anpassa undervisningen lite efter det. Hemundervisning är den bästa 

undervisningsformen.  

Enligt familj B är den kristna tron grunden för val av hemundervisning. Men även fientlig 

miljö i skolan och möjligheten att bedriva bra undervisning på ett sätt som passar barnet har 

påverkat valet av hemundervisning.  

Familj C23: Vi önskar en biblisk undervisning, som inte skolan kan erbjuda. Sen är det 

mobbning, press på elever hur de ska se ut, de värderingarna vill inte vi ha. Hbtq frågan är 

skrämmande, speciellt här i Sverige som har gått väldigt långt. Som kristen kan man inte stå 

för det. Vi är skapade till Guds avbild.  

Jag har gått hemundervisning, både jag och min fru och vi tycker det är ett bra sätt att 

undervisa barnen på. Faktum är att vi gick ut med väldigt höga betyg och skolan tyckte att 

                                                           
21 Familj A, Åland, skype-intervju den 14 april 2018 
22 Familj B, Åland, hangout-intervju den 25 april 2018 
23 Familj C, Stockholm, fysisk intervju den 17 april 2018 
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det var roligt att samarbeta med oss. Man behöver inte utbildas som lärare för att kunna lära, 

om man satsar på barnets bästa lär man dem det de behöver.  

För familj C är kristen undervisning också anledning till val av hemundervisning. Men 

också värderingar och miljön i skolan som strider mot familjens övertygelser och att 

man har goda erfarenheter av hemundervisning.  

● Socialisation 

I tidigare forskning och i ledamöternas svar uttrycks socialisationsproblemet kring 

hemundervisning, därför har det inkluderats en ”underunderdimension” som svarar på hur 

familjer upplever denna problematik. Det ställdes frågan: Hur är det med sociala aktiviteter? 

Familj A24: Våra två pojkar går till fritidsgården med barn som går i skolan, de spelar 

innebandy, fotboll och klättrar på klättervägg. De har en massa kompisar ute på gården och 

sitter vid internet (vilket kanske inte är det bästa, men vem gör inte det?)  

Familjen uttrycker att barn socialiseras genom aktiviteter de får gå på, genom att umgås med 

kompisar ute på gården och internet.  

Familj B25: Vi har nära kontakt med andra hemundervisare. Sen finns det ju aktiviteter de 

får gå på. En sak som jag tror är väldigt bra är att de också får lära känna människor i olika 

åldrar. De får lära sig att hjälpa dom små, och hinner uppskatta de äldres erfarenheter av 

livet. 

Familjen uttrycker att barn socialiseras genom att umgås med andra barn, aktiviteter och 

genom att lära känna människor i olika åldrar i församlingen.  

Familj C26: Mina barn har många vänner och umgås, de är socialiserade, det finns inga 

problem med den biten.  

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga familjer inte ser något socialiseringsproblem 

med hemundervisning. 

● Internationell forskning  

Eftersom internationell forskning säger något om hemundervisning är det nödvändigt att även 

här se om det som sägs har forskningsunderlag. Det ställdes frågan: Har ni läst internationell 

forskning? Varför tror ni att det finns det så lite svensk forskning? 

                                                           
24 Familj A, Åland, skype-intervju den 14 april 2018 
25 Familj B, Åland, hangout-intervju den 25 april 2018 
26 Familj C, Stockholm, fysisk intervju den 17 april 2018 
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Familj A27: Mycket, eller rättare sagt forskningsresultat, och inte själva forskningen. Det 

finns så lite svensk forskning för att: 1.Vi är så få som hemundervisar. 2. Staten och 

samhället vill inte ha hemundervisning därför görs ingen forskning som kanske säger att 

barnen presterar bra och är sociala utan att sitta i klassrummet hela dagen.  

Den första anledningen som framförs samstämmer med ledamöternas svar: hemundervisning 

är sällsynt. Men inte den andra: att forskningen skulle kunna motbevisa det politiker 

argumenterar med, nämligen kunskapsbrist och socialiseringsproblemet.  

Familj B28: Jo, det finns en del spännande forskningsrapporter. Det mesta är från USA där 

hemundervisning är betydligt vanligare. Det råder ointresse och okunskap för forskning om 

hemundervisning i Sverige.  

 

Familj B har läst forskning och menar att ointresse och okunskap är anledningar till 

forskningsbristen i Sverige.  

 

Familj C29: Jag har läst om hemundervisning en del. Kanske för att politiker inte vill prata 

med familjer, känner familjer som har försökt prata med politiker, komma överens, men det 

finns en slags vägran.   

 

Familjen har läst forskningen och uttrycker att ointresse hos politiker att bedriva forskning 

kan vara anledning till varför det finns så lite svensk forskning. 

Sammanfattningsvis kan man påstå att samtliga familjer har läst internationell forskning om 

hemundervisning och samtliga familjer nämner ointresse som anledning till varför svensk 

forskning är begränsad. 

Jämförande analys dimension: Hemundervisning  

Det finns en signifikant skillnad i perspektiven på hemundervisning av religiösa skäl hos 

ledamöter och familjer. I propositionen till lagtexten är rätten för barn att ta del av 

undervisningen ett av argumenten till varför religiösa skäl inte är synnerliga skäl för att 

fullgöra skolplikten på annat sätt. Detta återspeglas i ledamöternas svar som med olika 

motiveringar uttrycker att hemundervisning fråntar möjligheten att undervisas och utgör 

socialisationsproblem, eftersom undervisning hemma inte är lika socialiseringslovande och 

                                                           
27 Familj A, Åland, skype-intervju den 14 april 2018 
28 Familj B, Åland, hangout-intervju den 25 april 2018 
29 Familj C, Stockholm, fysisk intervju den 17 april 2018 
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kunskapsgivning i skolan är bättre. Hemundervisning för ledamöter kan därför förstås som ett 

sätt att avsocialisera och ett sätt att frånta barn den undervisning som de har rätt till. För 

samtliga familjer är hemundervisning ett sätt att främja den kristna tron och minska sekulärt 

inflytande i familjen. Samtliga familjer anser att hemundervisning är en bra 

undervisningsform och att det inte finns socialiseringsproblem. Hemundervisning för familjer 

kan därför förstås som ett sätt att uppfostra och undervisa barn.  

Det går att göra antagandet att val av hemundervisning för familjer i stor grad påverkats av 

personliga erfarenheter av hemundervisning, men även kunskap om hemundervisning genom 

internationell forskning. Två ledamöter svarar att de inte har läst internationell forskning. Tre 

av ledamöter svarar att hemundervisning är sällsynt i Sverige och att det därför inte finns så 

stort behov att forska kring det. Enligt juristen30 (sid. 24) kan anledningen till begränsad 

svensk forskning vara att skolplikten överväger forskningen det vill säga att det inte finns 

behov att forska kring fenomenet eftersom det redan finns en lag som säger hur man ska 

agera i frågan. Eftersom det inte är säkert om samtliga ledamöter har läst internationell 

forskning eller svensk forskning (som inte finns) så kan man ifrågasätta huruvida argument 

om socialisation och kunskapsbrist håller. Men faktum är att barn med hemundervisning i 

nuvarande svenska skolsystemet inte får underlag för vidare studier eller yrkesliv i samhället. 

➢   Relation  

Lagtolkningen och betydelsen av hemundervisning påverkas eller påverkar hur familjer och 

ledamöter ser på relationen mellan staten och religionen (det är inte säkert vilket som går före 

vilket, det vill säga om antaganden om relationen mellan staten och religionen påverkar hur 

man ser på situationen med hemundervisning eller att situationen med hemundervisning 

påverkar hur man ser på relationen mellan staten och religionen). Det ställdes frågor om 

relationen mellan staten och religionen med syftet att åskådliggöra möjliga perspektiv på 

relationen mellan staten och religionen som kan ligga till grund för hur familjer och 

ledamöter resonerar kring hemundervisning eller har formats i följd av hemundervisning 

(mindre troligt i ledamöternas fall). Perspektiven uttrycker hur staten bör agera. Följande 

underdimensioner tjänar till att besvara den andra delfrågan: Vilka underliggande teoretiska 

perspektiv på relationen mellan staten och religionen kan upptäckas i svaren? 

- Staten är neutral (R. Audi) 

                                                           
30 Juristen Utbildningsförvaltningen, Avdelningen för ekonomi och styrning och Enheten för ersättning och skolplikten, 
Stockholms kommun telefonsamtal den 9 april 2018.  
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Ledamot 231: Min erfarenhet är att sekulariseringen är utgångspunkten för att barn och 

föräldrar med alla religiösa tillhörigheter känner sig välkomna i skolan. Skolan ska inte 

tillhöra någon religion. Nämnden resonerar inte kring om hemundervisning är bra eller dåligt 

utan följer skollagens skrivningar. 

Ledamot 432: Jag anser att alla barn så lång möjligt ska gå i en kommunal skola eller en 

godkänd friskola, och att dessa skolor ska kunna tillgodose undervisning för ALLA barn, 

dvs. även barn som har särskilda krav för att praktisera sin religion. Jag anser vidare att 

undervisningen ska vara konfessionsfri, men att möjligheter att utöva religiösa praktiker ska 

tillgodoses. 

Enligt ledamot 2 resonerar inte nämnden kring huruvida hemundervisning är bra eller dåligt, 

vilket är en form av neutralitet, samt att det svenska skolsystemet inkluderar alla religioner 

och skolan tillhör ingen religion. Svaret kan relateras till Audis (2004, ss. 51, 55) resonemang 

om den sekulära staten som neutral enhet där handlingen bygger på varken tron eller icketron 

och avstår från direkt eller indirekt förnekelse av religiösa sanningar. Ledamot 4 uttrycker att 

alla religiösa praktiker bör inkluderas i undervisningen vilket också kan relateras till Audi 

(2004, ss. 51, 55) som talar om att exkludering av något perspektiv bryter mot 

neutralitetsprincipen.   

- Staten bör inte, men främjar sekulära värderingar (T. McGraw) 

Familj A33: Jag läser nyheter och påverkas, medan barn som är mycket mer sårbara blir 

automatiskt indoktrinerade i den ideologin som staten vill tvinga på. Hade det handlat bara 

om fakta skulle vi skicka barn till skolan, men det är mer än fakta: staten säger rakt ut att de 

är oroliga över att barnen ska få en snedvriden bild av världen. Vem ska forma den bilden? 

Där tycker vi att staten lägger för mycket i vad barnet ska tänka, vi anser att vi föräldrar har 

rätten till det. 

Familj A uttrycker att staten tvingar på sin ideologi, och mer än man bör, påverkar hur barnen 

ska tänka. Eftersom staten står för en sekulär statsmodell görs antagandet att det är sekulära 

värderingar som familjen syftar på när det talas om ”sin ideologi”, detta syns tydligare i 

kommande svar, men familjen uttrycker att staten är aktiv i att främja specifika värderingar.  

                                                           
31 Ledamot 2, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 16 april 2018 
32 Ledamot 4, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 26 april 2018. 
33 Familj A, Åland, skype-intervju den 14 april 2018. 



36 
 

 
 

Familj B34: Jag har också läst en doktorsavhandling som visar att skolornas ”neutrala” 

utgångspunkt i tro och livsåskådning är ateistisk.  

Familj B uttrycker att svenska skolor står för en ateistisk livsåskådning, vilket teoretiskt är 

konsekvens av skolpolicyn som staten medverkar i. Därför går det att göra antagandet att 

familjen uttrycker att staten genom skolor främjar ateistisk livsåskådning.  

Familj C35: Läran som skolan lär har mycket med ateism att göra, man ska förneka Gud. 

Evolutionsteori har blivit en slags lag, egentligen är det bara en teori, vi har en helt annan 

grund till vart vi kom från - Guds avbild. 

Samtliga familjer anser att staten genom institutioner främjar sekulära värderingar, och inte är 

likgiltig om vad barnen ska tänka. Enligt familjer tar staten över den rätten föräldrar har att 

forma världsbilden, att staten som säger sig vara neutral egentligen står för ateistiska värden 

och att sekulära värden som evolutionsteorin och hbtq-perspektivet inte är självklarheter som 

staten får lära ut. Perspektiven kan relateras till McGraw (2011, ss. 92, 103) som säger att 

staten som bör vara neutral kultiverar prioritering av sekulära principer utöver religiösa 

eftersom de sekulära är de som majoriteten identifierar sig med och underprioritering av 

religiösa värderingar kan enkelt legitimeras. De prioriteringar som åtminstone familj C 

beskriver om Guds avbild stämmer inte med majoritetsperspektiven som finns i Sverige idag, 

som kan också vara anledningen till varför familjens perspektiv underprioriteras. 

- Kompromiss (R. Blackford)  

Ledamot 336: Barns undervisning är en angelägenhet för både familjen och för resten av 

samhället. Människor ska ha mycket frihet att forma sin vardag, men jag anser att staten har 

rätt att kräva skolplikt och att undervisning ska bedrivas i enlighet med lagar, regler och 

läroplan. Familjer ska samtidigt ges frihet att välja en skola som lever upp till kraven och 

som samtidigt erbjuder en inriktning som passar de egna barnen så bra som möjligt.  

Enligt ledamot 3 är undervisning både föräldlarnas och statens angelägenhet vilket kan 

relateras till Blackford (2012, ss. 145–9, 161) som talar om balansgången mellan förädlarnas 

frihet att uppfostra barn enligt religiösa övertygelser och sekulär välgång. Ledamot 3 talar 

vidare om föräldrarnas frihet att forma utbildningen inom de förutsättningar som staten ger, 

det vill säga, skolplikten gäller, men familjen kan välja att gå till en godkänd skola som 

passar. Resonemanget kan relateras även till Taylor (2004, ss. 188–189) som talar om den 

                                                           
34 Familj B, Åland, hangout-intervju den 25 april 2018. 
35 Familj C, Stockholm, fysisk intervju den 17 april 2018. 
36 Ledamot 3, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 17 april 2018. 
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demokratiska friheten som giltig inom de ramar som lagen i form av allmänviljan ger. Det 

vill säga, när lagen uttrycker skolplikten, har familjen frihet att välja den utbildning som 

faller inom ramen för att gå till en godkänd skola.  

• Familjeangelägenheter  

Enligt FN:s konvention och EU:s konvention om mänskliga rättigheter tillfaller rätten att 

välja utbildningsformen föräldrarna. Detta gäller dock inte svensk lagstiftning utan man följer 

praxis och skolplikten. Familjeangelägenheter är viktig del av diskussionen kring 

balansgången, därför formades denna ”underunderdimension” för frågan: Hur långt får staten 

gå in i familjeangelägenheter? 

Familj A37: Staten går in endast om barnen råkar illa ut alltså är hungriga, misshandel, 

otillfredsställd hygien osv.  

Familj B38: Så länge staten håller sig till att så att säga, ”främja det goda och stävja det 

onda” så ska man underordna sig de lagar och regler som finns.  

Familj C39: Det ska finnas ett skydd för barn, att staten skyddar barn. Men nu har staten 

kontroll. Jag är inte emot att skolan kontrollerar vår skolgång, att det finns samarbete som 

under min uppväxt, jag tycker det är en bra ordning. Men föräldrar ska ha den friheten att 

välja hemundervisning. Som Jesus säger betalar jag kejsaren det som tillhör kejsaren, det vill 

säga skatt, men jag vill inte låta min familj styras av staten i minsta detalj. Staten ska skydda, 

inte kontrollera. 

 

Samtliga familjer anser att det finns ett utrymme för staten att gå in i familjeangelägenheter i 

syftet att skydda barn vilket kan relateras till Blackford (2012, ss. 145–9, 161) som talar om 

att staten ska ge utrymme för religiösa familjer att välja utbildningsformen, men att staten gör 

utvärderingar, främst i syftet att skydda barnrättigheter genom att se till att de grundläggande 

behoven uppfylls. Familj C nämner samarbetet med skolan som ett sätt att komma 

överens/kompromissa, men sådan möjlighet finns inte i det nuvarande skolsystemet, utan 

balansgången existerar endast inom ramen för skolplikten alltså utanför hemundervisningen. 

Även ledamot 3 talar om denna balansgång där undervisningen både är föräldrarnas och 

                                                           
37 Familj A, Åland, skype-intervju den 14 april 2018. 
38 Familj B, Åland, hangout-intervju den 25 april 2018. 
39 Familj C, Stockholm, fysisk intervju den 17 april 2018 
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statens angelägenhet och föräldrar är fria att forma utbildningen inom de förutsättningar som 

staten ger alltså inom ramen för skolplikten. 

• Diskussion  

Familjer kom in på diskussionsteman under olika teman i frågeformuläret, därför formades 

denna ”underunderdimension” för att åskådliggöra hur ledamöter och familjer upplever 

diskussionen kring hemundervisning. 

Familj A40: Det råder prestige – man ger sig inte i några diskussioner. För några år sen 

chattade jag med Lotta Edholm i en blogg och skrev argument om hemundervisning, men 

hon argumenterade inte tillbaks, det var bara platta svar man fick som inte sa nånting, 

ungefär: ”Ni får tycka vad ni vill, lycka till”. Det kom inga svar på mina argument. Fridolin 

var inte ens intresserad att diskutera frågan om hemundervisning när frågan ställdes av en 

journalist vid början av hans mandatperiod. De har förutfattade meningar, det går inte att 

diskutera eller debattera om att hemundervisning kan vara något positivt. 

Familj C41: Politiker vill inte prata med familjer. Känner familjer som har försökt prata 

med politiker, komma överens, men det finns ett slags vägran, förakt att man inte vill beröra 

sig med hemundervisning. 

 

Enligt familj A och C vill inte statliga representanter diskutera hemundervisning, det vill säga 

förhandla, och som familjer uttrycker ges inga konkreta svar på varför hemundervisning inte 

är en godtagbar undervisningsform. Anledningen till denna diskussionsvägran enligt familj A 

är förutfattade meningar om hemundervisning.  

Det ställdes en fråga till ledamöterna: Diskuterar du/nämnden om hemundervisning? 

Ledamot 142: Det är förvaltningen, inte vi som hanterar ansökningarna. Vi brukar inte 

diskutera. 

Ledamot 243: Det råder enhetlighet i nämnden med anledning av att propositionen 

föreskriver att religiösa skäl inte är de synnerliga skäl som skollagen anger. Nämnden följer 

skollagen.  

                                                           
40 Familj A, Åland, skype-intervju den 14 april 2018. 
41 Familj C, Stockholm, fysisk intervju den 17 april 2018. 
42 Ledamot 1, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 13 april 2018. 
43 Ledamot 2, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 16 april 2018. 
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Ledamot 344: Utbildningsnämnden har att följa svensk lag och rättspraxis vid alla form av 

hemundervisning och har inte möjlighet att fritt själva ta ställning. Det brukar ofta finnas en 

samsyn kring den juridiska bedömningen. 

Ledamot 445: Under min tid i utbildningsnämnden har denna fråga inte diskuterats 

närmare. 

Två ledamöter svarar att hemundervisning inte diskuteras (ledamot 1 och 4) och två (ledamot 

2 och 3) att nämnden följer skollagen och det därför inte finns diskussionsbehov utan det 

råder en samsyn i nämnden kring hemundervisning med anknytning till lag. Lagen som säger 

sitt kan vara anledningen till varför ledamöter inte diskuterar hemundervisning i nämnden, 

men kanske även att politikerna inte ser behovet att diskutera hemundervisning med familjer.  

➢   Form av sekulär stat 
 
Perspektiv på form av sekularisering eller hur sekulariseringen utrycks: topp-down eller 

bottom-up presenteras nedan. Perspektiven utrycker hur staten faktiskt agerar, och följande 

dimensioner tjänar till att ge djupare förståelse för svar på den andra delfrågan: Vilka 

underliggande teoretiska perspektiv på relationen mellan staten och religionen kan 

upptäckas i svaren? 

- Sekularism som ideologisk uppsättning i staten (J. Fox) topp-down perspektiv 

Familj A46: Det handlar om att staten vill forma barnen för sin ideologi. När mina föräldrar 

valde hemundervisning var anledningen evolutionsläran, nu kom hbtq-perspektivet in. Staten 

vill forma barn efter sin ideologi.  

Familj B47: Idag så verkar det som att ordet (religionsfrihet) fått en annan innebörd för den 

ateistiskt orienterade makten i Sverige, man säger att barnen har rätt att vara fria från 

religion.  

Familj C48: Har hört flera gånger på radio om ”hen”- allt går så långt, det där med hbtq 

rörelsen, det är inte bara nått politiker säger, utan rörelsen finns i skolan, på arbetsplatsen, 

man ska tolerera allt. Sverige är i framkant på det, det är ju en konsekvens av 

sekulariseringen. En masshjärntvätt kan man säga, förs in i all media, Gudsförnekelse. 

                                                           
44 Ledamot 3, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 17 april 2018 
45 Ledamot 4, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 26 april 2018. 
46 Familj A, Åland, skype-intervju den 14 april 2018. 
47 Familj B, Åland, hangout-intervju den 25 april 2018. 
48 Familj C, Stockholm, fysisk intervju den 17 april 2018. 
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Ledamot 149: En intressant utveckling just nu är att staten/kommunen strävar efter att 

utesluta all religiös utövning ur den offentliga skolan, inte bara de religiösa minoriteterna.  

Ledamot 450: Om du däremot frågar om tanken bakom att undervisningen ska vara sekulär 

så är det självklart kopplat till sekularisering av samhället. Samtidigt så finns en rad friskolor 

som profilerar sig på en religiös miljö och kultur. Dvs. sådana skolor uppmärksammar och 

möjliggör en religiös livsstil, samtidigt som de ju måste bedriva undervisningen på sekulär 

grund för att bli godkända, men det måste ju även hemundervisning om den ska uppfylla 

kriterierna om att vara "ett fullgott alternativ" till vanlig skola och att insyn ska garanteras. 

Fox (2015, ss. 27, 31) talar om sekularismen som uppsättning av sekulära politiska ideologier 

med topp-down perspektiv. Familjernas svar om att hbtq- perspektivet och evolutionsläran är 

ideologier som staten använder för att forma barnen, den ateistiskt orienterade makten, 

gudsförnekelsen och masshjärntvättning med hbtq-perspektivet, påvisar att det råder en 

uppfattning om en rad sekulära värden i staten i ideologisk form, det vill säga, sekularism 

topp-down. Ledamot 1 svarar på ett sätt som säger något om sekulär uppsättning på statlig 

nivå då det sägs att staten/kommunen strävar efter att eliminera all religiös utövning ur den 

offentliga skolan och sekularism kan uttryckas genom att staten begränsar religionens roll i 

det offentliga och privata (Fox 2015, s. 31). Även ledamot 4 nämner att det finns ett sekulärt 

perspektiv som skolor måste förhålla sig till vilket är grunden för att skolformen skall 

godkännas, detta säger något om perspektivet på en sekulär uppsättning på statlig nivå.  

- Sekulär statsmodell i form av allmänviljan (C. Taylor) bottom-up perspektiv 

Familj A51: Vi hamnade lite på sidan av demokratin, det vill säga vi uteslöts av det 

demokratiska systemet. Vi har inget emot demokrati men vi är en utsatt minoritet i 

demokratin. Svensk demokrati och politiker är som barn i sandlådan: ”Du får tycka som vi, 

du ska tänka rätt och rätt är vad vi tycker, annars får inte leka med oss i sandlådan.”  

Man känner sig helt utanför, som om man skulle ha ramlat ner från månen. Majoriteten i 

Sverige är sekulära. När jag fick mitt första barn, var det inte lika drastiskt som idag t.ex.: det 

fanns inte ”hen”. Nu kallar man helt plötsligt sina ungar för ”hen”. Jag har jobbat på 

sjukhuset och när mina kollegor fick veta att mina barn har hemundervisning, tyckte de att vi 

är knäppa. Majoriteten är påverkade av media som säger att barn måste socialiseras i skolan 

annars blir de dumma. Fler väljare är sekulära och om politiker uttrycker sig fientligt mot 

                                                           
49 Ledamot 1, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 13 april 2018. 
50 Ledamot 4, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 26 april 2018. 
51 Familj A, Åland, skype-intervju den 14 april 2018. 
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kristna grupper är det bara pluspoäng. Vi kan inte komma och säga:” Bibeln säger så”, alla 

struntar i vårt perspektiv.  

Sekulärt tänk är modernt och svenska samhället ska absolut vara i framkant med det. Den 

svenska modellen är att man absolut inte skall tro på Gud, inga gamla anor, man är så fräsch, 

ljus, modern och fri från det dumma gamla nånting och de flesta politiker tänker också så. 

Hemundervisningsförbud av religiösa skäl är en konsekvens av detta. 

Enligt familjen råder det en optimal samhälls-sekularisering i Sverige vilket påverkar 

hemundervisningsstatus av religiösa skäl och hur man ser på kristendomen i överlag. 

Familjen har mött motstånd på arbetsplatsen vilket kan relateras till tidigare forskning där det 

sägs att en av nackdelarna med hemundervisning är att familjer med hemundervisning möter 

motstånd (Connect US 2015) 

Familj B52: Men det innebär ju också att samhället inte blir bättre än de människor som bor 

där. Sverige har länge varit ett av världens mest ateistiska länder.  

 

Familj B93 uttrycker att det finns en ateistisk samhällsutveckling.  

 

Familj C53: Vi menar att vi vill ge barnet det bästa och enligt oss är kristen uppfostran det 

bästa, men det finns inget rum för oss.  

Enligt familjen finns det inget rum i Sverige för dem som vill uppfostra barn enligt 

kristna principer.  

Ledamot 254: Majoriteten av alla religiösa människor anser inte att deras barn tar skada av 

att vara i kontakt med samhället i stort. Det finns en fara i att vi likställer religiösa 

minoriteter och religiösa personer i allmänhet med de mest långtgående och högljudda 

uttolkarna av den religionen. De föräldrar som inte tycker att den svenska skolan går att 

kombinera med deras religion tillhör väldigt långtgående tolkningar av sina respektive 

religioner. 

Ledamot 2 uttrycker att majoriteten av religiösa människor inte anser att deras barn tar skada 

av att vara i samhället i stort och att anledningen till varför hemundervisade familjer tar skada 

av att vara i samhället är att de tillhör: ”de mest långtgående och högljudda uttolkarna av den 

religionen”, det vill säga, religiösa konservativister. Det har inte förekommit någon forskning 

                                                           
52 Familj B, Åland, hangout-intervju den 25 april 2018. 
53 Familj C, Stockholm, fysisk intervju den 17 april 2018. 
54 Ledamot 2, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 16 april 2018.  
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om religiösa hemundervisare i Sverige därför går det inte att konstatera att dessa familjer 

tillhör denna kategori. Men uttrycket kan relateras till familj A som säger att samhället tolkar 

deras tro som ”dumma gamla nånting”. Majoritetstänket som ledamot 2 nämner och 

familjernas svar om att det inte finns ingen plats för dem i det sekulära Sverige kan relateras 

till Taylors (2014, ss. 185–195) teori om hur majoriteten i moderna demokratier stödjer en 

sekulär statsmodell och detta påverkar religiösa minoriteter som inte stödjer denna modell. 

Familjer upplever staten som väldigt sekulär och icke tolerant för deras tro och att majoriteten 

i svenskt samhälle stödjer sekulära värderingar vilket enligt Taylor (2004, ss. 188–189) ger 

svar på frågan varför familjer upplever det som att de står utanför det demokratiska systemet 

som en utstött minoritet. Nämligen för att de som vill inkluderas i det demokratiska systemet 

går med på att följa allmänviljan i form av lagar och de som exkluderas har valt att inte följa 

allmänviljan och allmänviljan i Sverige står för en sekulär statsmodell.  

7. Slutsatser 
1. Hur tolkas vad som sägs i lagen om hemundervisning av Utbildningsnämnden i 

Stockholms kommun och skiljer sig denna tolkning från hur lagen tolkas av 

familjer som har valt hemundervisning av religiösa skäl? 
Den absoluta majoriteten av de som ansöker om hemundervisning av religiösa skäl i 

Stockholms kommun får avslag. Den tyngsta motiveringen vid beslutsprocessen är 

skolplikten, men utöver det måste tre villkor uppfyllas enligt lagtexten: utbildningen är ett 

fullgott alternativ, synnerliga skäl ska föreligga och insyn säkerställas. Sedan lagändringen 

2011 har ingen familj i Stockholms kommun uppfyllt dessa villkor. Familjerna som fortsätter 

att ha hemundervisning trots avslaget, får viten. Barn kan också avhändas, med det krävs 

mycket för det. Avslag, kunskap om viten och flytten från Stockholm på grund av viljan att 

hemundervisa av religiösa skäl påverkar hur lagen tolkas av familjer som anser att 

hemundervisning är förbjuden. Samtliga ledamöter menar att religiösa skäl inte uppfyller 

kraven för synnerliga skäl och förekommande motivering hos samtliga ledamöter är 

skolplikten som också är den tyngsta motiveringen i skollagen och i beslutsmotiveringen vid 

ansökan. Den signifikanta skillnaden är hur lagen tolkas: endast en ledamot svarar konkret att 

hemundervisning inte är förbjuden, andra utrycker inte detta ord utan hänvisar till de negativa 

konsekvenserna av hemundervisning och argumenterar med skolplikten. Medan samtliga 

familjer anser att hemundervisning av religiösa skäl trots olika uttryck i lagtexten och 

tolkningar är förbjuden.   
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2. Hur ser ledamöter i Utbildningsnämnden och familjer som har valt hemundervisning av 

religiösa skäl på hemundervisning av religiösa skäl?   

Det finns en signifikant skillnad i hur ledamöter och familjer ser på hemundervisning. För 

samtliga familjer är hemundervisning ett sätt att främja den kristna tron. Familjer anser att 

hemundervisning är en bra undervisningsform och att det inte finns något 

socialiseringsproblem för deras barn som hemundervisas. Detta perspektiv påverkas främst 

av personliga erfarenheter av hemundervisning, men även intresse för forskning. Samtliga 

ledamöter anser att hemundervisning fråntar barn rätten att få värdefull utbildning och 

socialiseras i samhället. Utifrån vidare svar går det inte att konstatera att antagandet bygger 

på forskning.  

2.1 Vilka underliggande teoretiska perspektiv på relationen mellan staten och 

religionen kan upptäckas i svaren?  

Samtliga familjer anser att staten, som McGraw (2011, ss. 92, 103) uttrycker, är aktiv i att 

främja sekulära värderingar. Enligt familjerna sker detta genom hbtq-perspektivet, 

evolutionsteorin och det ateistiska förhållningssättet. Enligt Ledamot 255 är nämnden som 

statlig representant neutral och den svenska skolsystemet inkluderar alla religioner. Ledamot 

456 uttrycker att staten bör inkludera alla religioner. Svaret kan relateras till Audi (2004, ss. 

51, 55) som talar om statlig neutralitet inkluderande många perspektiv. Ingen av familjerna 

tycker att staten är neutral i förhållande till religion. Samtliga familjer anser att det bör finns 

utrymme för staten att gå in i familjeangelägenheter för att skydda barn vilket kan relateras 

till Blackford (2012, ss. 145–9, 161) som talar om att staten går in i familjeangelägenheter när 

barn är i fara. Även ledamot 357talar om balansgången mellan att undervisningen är både 

föräldrarnas och statens angelägenhet, och att föräldrarna är fria att forma utbildningen inom 

de förutsättningar som staten ger. Familjerna menar att politiker inte ger sig in i några 

diskussioner, medan vissa ledamöter uttrycker att lagen slår ut diskussionsbehovet. 

Samtliga familjer uttrycker att staten är sekulär både topp-down (Fox) och bottom-up 

(Taylor). Ledamot 4 och 158 svarar på ett sätt som utrycker att det finns sekulära direktiv på 

statlig nivå vilket indikerar topp-down sekularisering. Ledamot 2 uttrycker att majoriteten i 

                                                           
55 Ledamot 2, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 16 april 2018.  
56 Ledamot 4, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 26 april 2018. 
57 Ledamot 3, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 17 april 2018. 
58 Ledamot 1, Utbildningsnämnden i Stockholm, mejlintervju den 13 april 2018. 
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Sverige inte är lika religiösa som familjer som har valt hemundervisning av religiösa skäl 

vilket säger något om bottom-up sekularisering.  

En slutsats som kan dras är att det råder en synkroniserad tendens i svaren hos familjerna 

överlag. Familjerna har religionen som gemensam nämnare och det som enar ledamöterna är 

lagen, men ledamöterna tillhör olika ideologiska uppsättningar. Detta kan vara förklaringen 

till varför ledamöter tycker lika i frågan om lagtolkningen och hur de ser på 

hemundervisning, men samma tendens inte finns i perspektiv på relationen mellan staten och 

religionen. Till skillnad från familjerna som uttrycker att staten är sekulär alltigenom, kunde 

inte lika tydliga svar i frågan om staten som sekulär enhet från ledamöternas sida hittas.  

8. Diskussion 
Att samtliga ledamöter är skeptiska mot ordet ”förbjudet” kan ha att göra med att ordet låter 

skarpt och passar inte i det demokratiska sammanhanget som vi lever i idag, särskild när 

frågan berör en frihet som praktiseras i andra länder. Enligt Wikipedia är 

hemundervisningsstatusen i Sverige “Illegal” (Wikipedia 2018) och internationella media 

använder begreppet “förbjuden” när det talas om lagändringen 2011:  

Sweden’s officials defend the home-school ban, which takes effect next July, saying home 

schooling is unnecessary since the state provides a “comprehensive and objective” 

education. 

(Elseth 2010). 

The 2010 school law was intended to effectively ban home education for any philosophical 

or religious reasons. 

(Haverluck 2015).  

Erfarenheter har en stor betydelse för hur familjer ser på hemundervisning av religiösa skäl. 

För ledamöter verkar inte erfarenheter vara en pelare för hur man ser på hemundervisning 

eftersom det i princip inte finns några erfarenheter av hemundervisning förutom 

domstolsärenden som vissa ledamöter har läst frivilligt. Det är lagen som ska följas och 

erfarenheter precis som diskussioner verkar inte har stor betydelse. I USA så görs en 

bedömning vid ansökan om hemundervisning (CRHE 2017), som exempel finns minoriteten 

Amish som fått hemundervisningstillstånd just för att staten gick in och såg systemets 

hållbarhet (Blackford 2012, ss. 86, 163). Med tanke på 4-5 familjer som ansökt om 

hemundervisningstillstånd under femårsperiod i Stockholms kommun, tycks inte 
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utvärderingsfunktionen som finns i USA vara omöjlig i Sverige. Konflikten skulle kunna 

lösas på annat sätt än att stifta en lag som inte ger några förutsättningar för hemundervisning 

av religiösa skäl. Den bedömningen som görs av socialtjänsten syftar på att se om barn får 

eller inte får stanna kvar i familjen, men inte om familjer får hemundervisa eller inte. Den 

tredje rekvisiten enligt lagtexten är säkerställd insyn, men enligt juristen går inte 

bedömningen längre om rekvisiten synnerliga skäl inte uppfylls, vilket ingen familj hittills 

som ansökt om hemundervisning av religiösa skäl har uppfyllt. Detta innebär att hur familjer 

är, sköter sig, presterar har ingen betydelse. Detta vore rimligt om det fanns svensk forskning 

som visar åtminstone hur dåligt det är med hemundervisning överlag, men sådan forskning 

finns inte.  

De mest intressanta svaren om perspektiven på relationen mellan staten och religionen hittas 

under bottom-up dimensionen. Samtliga familjer uttrycker sekulariseringen i form av 

”Gudsförnekelse” snarare än separationen mellan staten och kyrkan. Enligt World Value 

Survey (World Value Survey 2014) är Sverige det näst mest sekulära samhället i världen med 

låg grad av traditionella värderingar och det landet med högst grad av 

självförverkligandevärderingar i världen. 63,3% av svenska befolkningen är med i svenska 

kyrkan, 15% av dem tror på Jesus, 15% av dem är ateister, resten (33,3 %) är agnostiker, och 

bara 2% av medlemmarna är regelbundna besökare (Svenska kyrkan 2015). Detta säger något 

om allmänviljan i trosfrågor i Sverige. Svenska forskare menar att religion i nuvarande 

generation är närvarande på ett otraditionellt sätt: fler anser att växter har en själ än att 

människor har sådan (Forskning 2017). Allmänviljan som präglas av otraditionell tro 

förklarar varför minoriteten som har valt att hemundervisa av religiösa skäl med hänvisning 

till traditionell tro möter allsidigt motstånd: ”Vi kan inte komma och säga:” Bibeln säger så”, 

alla struntar i vårt perspektiv.”59 

Som nämnts var icketron bland hemundervisade barn av religiösa skäl i USA vanligare än i 

allmänna skolor (Isenberg 2014, ss. 22–23). Därför går det att diskutera huruvida 

hemundervisningssystemet skyddar barn från icketron, samtidigt skiljer sig relationen till tron 

i USA och Sverige. Man vet inte heller hur aktiva hemundervisade familjer var innan 

lagändringen i Sverige, vilket spelade en central roll för hemundervisningens genombrott i 

USA. Det råder en stor kunskapsbrist om hemundervisning i Sverige.  

                                                           
59 Familj A, Åland, skype-intervju den 14 april 2018. 
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