
Till Ålands Landskapsregering

Ålands landskapsregering har bett Ålands Hemundervisarförening r.f. (ÅHUF) att ge 
sina synpunkter på lagförslaget om ny landskapslag för förskola och grundskola 
(Dnr ÅLR 2019/3102). ÅHUFs styrelse har bett sina medlemmar om synpunkter och 
vid styrelsemöte den 18 maj beslutat svara enligt följande gällande skrivningarna om 
hemundervisning i lagförslaget:

Allmänt
ÅHUF tycker det är viktigt att framhålla att undervisning på Åland är föräldrarnas 
ansvar, något som den finska konstitutionen tydliggör genom läroplikten.

Läroplikten innebär att lärande kan ske på en mängd olika vis. Skolundervisning är ett 
sätt som bedrivs enligt villkor och premisser som arbetsplaner, skolnärvaro, formella 
lektioner och prov. Hemundervisning är ett annat sätt som måste förstås utifrån sina 
egna förutsättningar och därmed respekteras såväl utifrån metodik som beträffande 
tillsyn. Hemundervisning är idag en etablerad och godkänd form av undervisning i ett 
flertal av världens demokratier och forskning bekräftar deras typiskt goda resultat. 

ÅHUF är överlag positiva till de delar av lagförslaget som berör vårt område. Nedan 
följer ett antal synpunkter och begäran om lagstiftarens förtydligande. 

28 § Anmälan
I detta stycke talas om ”…en plan för hur hela läroplikten ska fullgöras” utan att 
närmare definieras. Idén ser ut att vara hämtad från ”Sakkunniggruppen om 
revidering av skollagen”. Innebörden där var en synnerligen övergripande plan, 
exempelvis att bygga på elevens intressen och sedan lägga till vad som eventuellt 
behöver tillföras. Lagen behöver tydliggöra att detta inte innebär en detaljplan över 
nio års undervisning eller ens ett års undervisning, utan en kortfattad beskrivning på 
högst en sida om föräldrarnas grundläggande uppfattning och tankar om 
hemundervisningen.

29 § Kommunens tillsyn
a) ”redogörelse för periodens arbete”
I denna paragraf introduceras begreppet ”en redogörelse för periodens arbete”. Det 
bör tydliggöras, anser ÅHUF, att detta är hemundervisningens ersättning av den 
arbetsplan i början av terminen som är vanligt i skola. Eftersom hemundervisning ofta 
bygger på elevens intressen kan man inte i början av en termin bestämma vad som ska 
läras, däremot kan man kort innan tillsynen redovisa vad eleven faktiskt lärt sig under 
terminen. ÅHUF menar att detta är den mest naturliga grunden för tillsynsarbetet 
gällande hemundervisning.

b) Portfolio
Här menar ÅHUF att lagtexten borde förtydliga att portfolio även fortsättningsvis är 
en godkänd form av tillsyn i sig självt; alltså att skriftliga prov i olika former kan 
undvikas om föräldrarna så önskar. Lagförslaget är inte helt tydligt här. 
Hemundervisning innebär ofta lärandeformer där eleven lär av eget inre intresse. Att 
då behöva ”prövas” på sina kunskaper genom prov av olika slag kan upplevas 
stötande av eleven och ta bort en del av glädjen i lärandet – centralt i 



hemundervisning. Att en hemundervisad elev berättar fritt utifrån sin portfolio vid 
insynstillfället bör därmed anses vara en fullt godkänd tillsynsform.

c) Avbrytande av hemundervisning
Lagförslaget föreslår att kommunen ska ha möjlighet att avbryta hemundervisning då 
”allvarliga brister” föreligger. Vi har förstått att denna skrivning är en chansning till 
en hårdare lagtext än vad den finska konstitutionen sannolikt tillåter. ÅHUF anser att 
ett avbrytande av hemundervisning inte kan göras rättssäkert idag eftersom 
hemundervisningens särskilda premisser ännu inte är kända eller förstådda av alla 
berörda parter. Ett försök att avbryta hemundervisning på felaktiga grunder eller med 
skäl ej förankrat i hemundervisningens särskilda förutsättningar går emot den finska 
konstitutionen om läroplikt. ÅHUF anser att finska konstitutionen måste gälla fullt ut.
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