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Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet satsar 
på utbildningsrätt. Vid fakulteten finns Institutet för 
utbildningsrätt (under bildande).  Institutet har till 
syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja 
forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga 
området i Sverige. Institutet ska med utgångspunkt i 
den breda vetenskapliga universitetsmiljön verka för att 
rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus 
på skola och högskola, belyses på ett för landet fruktbart 
sätt. Målet är att bli det viktigaste utbildningsrättsliga 
centret i Sverige. Ett annat mål är att forskning och annan 
verksamhet inom det utbildningsrättsliga området ska 
berika även andra samhällsområden.

För mer information kring pågående projekt se vår 
hemsida ifu.jur.uu.se

ifu.jur.uu.se

Program
  

26 november 2014

Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala

Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala
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Main 
entrance

Sal 12:004 ligger i hus 12, plan 0

Sal 12:128 ligger i hus 12, plan 1

Sal 12:229 ligger i hus 12, plan 2

Sal 12:228 ligger I hus 12, plan 2

Plan K1 är källarplan i hus 10  
Eva Nezelius salen 10:K102

Plan 0 är entréplan där vi har restaurang, 
reception och stora entréhall.
 

HUS
10



Ämnen och korta beskrivningar

 PASS 1 – klockan 13.15–14.00                                                                   

1.1 Den politiska styrningen av skolan – den juridiska regleringen
Den politiska styrningen av skolväsendet sker genom juridisk reglering, ekonom-
isk styrning, ideologisk styrning (läroplaner) och styrning genom utvärdering och 
kontroll. Över tid har dessa fyra styrinstrument haft olika tyngd. Dagens skola 
styrs alltmer av kontroll. Hur förändrar det den juridiska styrningens inriktning? 

Seminarieledare: Ulf  P Lundgren, professor emeritus i pedagogik, f.d. general-
direktör

Moderator: Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt Sal: 12:004

2.1 Ordning och reda i skolan
Rektor eller en lärare har befogenhet att vidta de omedelbara åtgärder som 
behövs för att hålla ordning på elever. Socialnämnden ska verka för att barn 
växer upp under gynnsamma omständigheter. Polisen anses vara bäst lämpad 
att markera för lagöverträdare under 15 år vad som är ”socialt oacceptabelt 
beteende”. Jag undersöker dessa myndigheters ansvar och ställer detta mot 
vårdnadshavares ansvar för att elever uppför sig i skolan.

Seminarieledare: Ingrid Helmius, juris doktor, universitetslektor i rättsvetenskap

Moderator: Hans Eklund, docent i processrätt Sal: 12:228

3.1 Rättssäkerhet, kvalitet och likvärdighet - tre (samstämmiga?) 
utbildningspolitiska honnörsbegrepp
I den utbildningspolitiska debatten används rättssäkerhet, kvalitet och likvär-
dighet som tre samstämmiga honnörsbegrepp. Men vad betyder de närmare 
bestämt? På seminariet förs en diskussion om hur vart och ett av begreppen 
möjliggör olika uttolkningar som, när de används samtidigt, kan leda till olika 
typer av spänningar och dilemman

Seminarieledare: Judit Novak, doktorand i pedagogik, och Andreas Bergh, post-
doktor i pedagogik

Moderator: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt Sal:12:128

4.1 Sekretess och tystnadsplikt mellan olika skolformer
Elever flyttar från förskola till grundskola och från grundskola till gymnasium 
samt emellanåt mellan andra skolformer inom såväl kommunal skola som frisko-
la. När får personliga uppgifter om elever föras mellan skolor och skolformer 
utan samtycke?

Seminarieledare: Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt

Moderator: Lotta Lerwall, docent i offentlig rätt Sal: 12:229

 PASS 2 – klockan 14.15–15.00                                                                 

1.2 Kommunalisering, valfrihet och internationalisering. 
Den svenska utbildningspolitikens villkor 1990-2014
De svenska resultaten dalar i PISA-mätningarna. I det offentliga samtalet disku-
teras vad detta kan bero på. Oftast görs hänvisningar till 1990-talets skolreform-
er. Seminariet kommer att behandla svensk utbildningspolitik under de senaste 
trettio åren.

Seminarieledare: Johanna Ringarp, filosofie doktor i historia

Moderator: Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt Sal: 12:128

Spår 1 Spår 2 Spår 3 Spår 4

1.1 Ulf P Lundgren 2.1 Ingrid Helmius 3.1 Judith Novak 4.1 Lars Bejstam

1.2 Johanna Ringarp 2.2 Hans Eklund 3.2 Olle Lundin 4.2 Victoria Enkvist

1.3 Inställd 2.3 Eric Bylander 3.3 Lotta Lerwall 4.3 Anna Gustafsson

2.2 Elevers rätt att själva föra sin talan 
Enligt 29 kap. 12 § nya skollagen har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin 
talan i mål och ärenden enligt skollagen. Regeln var ny i skollagstiftningen 2010. 
Vad innebär denna rätt att själv föra sin talan för eleven? Hur förhåller sig denna 
rätt till en skola för valfrihet?

Seminarieledare: Hans Eklund, docent i processrätt

Moderator: Ingrid Helmius, juris doktor, universitetslektor i rättsvetenskap  
Sal: 12:228

3.2 Ansvar och delegation inom det kommunala skolområdet
Inom det kommunala skolväsendet verkar rektorer, lärare, tjänstemän i förvaltnin-
gen och, inte minst, den kommunala nämnden.  Hur fördelar sig det rättsliga ans-
varet mellan dessa aktörer? Vilket ansvar har kommunfullmäktige? Hur fördelar sig 
makten mellan dessa grupper?  Skollagen och kommunallagen påverkar varandra.

Seminarieledare: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt

Moderator: Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt Sal: 12:004

4.2 Religion i skolan
Hur bör/ska skolan förhålla sig till olika former av religionsuttryck såsom ex-
empelvis kläder, symboler och mat. Vad faller inom ramen för elevernas rätt till 
religionsfrihet? 

Seminarieledare: Victoria Enkvist, juris doktor

Moderator: Anna Gustafsson, juris licentiat Sal: 12:229

 PASS 3 – klockan 15.15–16.00                                                                  

1.3 Pedagogiskt ledarskap – låsning eller lösning INSTÄLLD
Seminarieledare: Lars Svedberg, docent i pedagogik, utbildningschef
Moderator: Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt

2.3 Från rast till rättegång – elevkonflikter inför rätta
Enligt skollagen ska skolmiljön präglas av trygghet. Konflikter mellan elever är ett 
hot mot denna trygghet. Ibland polisanmäls inslag i sådana konflikter, vilket kan 
föranleda en rättegång. Vid seminariet ifrågasätts rättegångens lämplighet för 
hantering av elevkonflikter.

Seminarieledare: Eric Bylander, docent i processrätt

Moderator: Hans Eklund, docent i processrätt Sal: 12: 228

3.3  Tillsyn i skolan – rollfördelningen mellan Skolverket och  
Skolinspektionen 
Är rollfördelningen mellan Skolverket och Skolinspektionen tydlig och förutsäg-
bar? I exempelvis 2 kap. 36 § skollagen framgår att elever ska ha tillgång till skol-
bibliotek. Lagen definierar inte vilka krav som ställs på ett sådant. Vem är det 
som avgör när lagens krav är uppfyllda – Skolverket eller Skolinspektionen?

Seminarieledare: Lotta Lerwall, docent i offentlig rätt

Moderator: Ingrid Helmius, juris doktor, universitetslektor i rättsvetenskap  
Sal: 12:004

4.3 Kränkningar i skolan: begreppsbildning och ersättningsnivåer
Barn- och elevskyddslagen (2006) införde ett, i förhållande till skadeståndslagen, 
utvidgat kränkningsbegrepp på skolområdet i syfte att stärka elevernas skydd. 
Utvidgningen har dock skett på tydlighetens bekostnad.

Seminarieledare: Anna Gustafsson, juris licentiat

Moderator: Victoria Enkvist, juris doktor Sal: 12:229

PROGRAM

Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?*
En konferens i utbildningsrätt

9.00  Fika och registrering

9.45 Mattias Dahlberg, Juridiska fakultetens dekanus, hälsar välkommen 

10.00 Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör.   
 Tillsyn över skolan

10.50 Rast

11.00 “Skolelederes faglig skjønn og håndtering av rettslige standarder i   
 skolen”. Presentasjon av et tverrfaglig forskningsprosjekt hvor   
 pedagoger og jurister samarbeider.

11.20 Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt.   
 Några förvaltningsrättsliga grundbegrepp och skolan. 

12.00 Lunch

13.15 Parallella seminarier PASS 1 

 1.1 Den politiska styrningen av skolan – den juridiska regleringen, 12:004

 2.1 Ordning och reda i skolan, 12:228

 3.1 Rättssäkerhet, kvalitet och likvärdighet - tre (samstämmiga?) utbildnings 
  - politiska honnörsbegrepp, 12:128

 4.1 Sekretess och tystnadsplikt mellan olika skolformer, 12:229

14.15 Parallella seminarier PASS 2 

 1.2 Kommunalisering, valfrihet och internationalisering. 
  Den svenska utbildningspolitikens villkor 1990-2014, 12:128

 2.2 Elevers rätt att själva föra sin talan 12:228

 3.2 Ansvar och delegation inom det kommunala skolområdet, 12:004

 4.2 Religion i skolan, 12:228

15.00  Fika

15.30 Parallella seminarier PASS 3 

 1.3 Inställd 

 2.3 Från rast till rättegång – elevkonflikter inför rätta, 12:228

 3.3 Tillsyn i skolan – rollfördelningen mellan Skolverket och  
  Skolinspektionen 12:004

 4.3 Kränkningar i skolan: begreppsbildning och ersättningsnivåer, 12:229

16.30 Återsamling för avslutande diskussion.   
 I panelen generaldirektör Ann-Marie Begler, docent Lotta Lerwall   
 professor, emeritus Ulf  P Lundgren och professor    
 emerita Lena Marcusson. Moderator är docent Lars Bejstam.

18.30 Middag på Norrlands nation

Konferensen äger rum i Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala.

Vid frågor kontakta amanuens Linnéa Wisell.

Linnea.Wisell@jur.uu.se, 073–785 74 99

* Jämför regeringens proposition 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 
trygghet.


