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Institutet för utbildningsrätt

Institutet för utbildningsrätt, IfU, har till syfte att på bredast möj-
liga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom 
det utbildningsrättsliga området i Sverige. Med utgångspunkt 
i den breda veteskapliga universitetsmiljön verkar institutet för 
att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor som rör skola, 
högskola och annan utbildningsverksamhet belyses på ett för 
landet fruktbart sätt. Målet är att bli det viktigaste utbildnings-
rättsliga centret i Sverige. Ett annat mål är att forskning och 
annan verksamhet inom det utbildningsrättsliga området ska 
berika även andra samhällsområden.

För information om verksamheten, se www.ifu.jur.uu.se. 

Har du frågor om vår verksamhet? 
Mejla oss gärna, ifu@jur.uu.se.

Program
28 november 2018 

Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala

Foto: Max Marcus

Sal 11:128 ligger i hus 11, plan 1 
Sal 12:004 ligger i hus 12, plan 0
Sal 12:010 ligger i hus 12, plan 0
Sal 12:228 ligger i hus 12, plan 2
Sal 12:230 ligger i hus 12, plan 2

Plan K1 är källarplan i hus 10 
Eva Netzelius-salen 10: K102  

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

Konferensen äger rum på Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala. 
Konferensmiddagen äger rum på Norrlands nation, Västra Ågatan 14, 
Uppsala.

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman. 
ifu@jur.uu.se, 072-745 66 53

 

Huvudentré

Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala



Studenternas rättssäkerhet 
Universitet och högskolor fattar många olika beslut av betydelse för studenternas förut-
sättningar för att genomgå utbildningar. Vilka brister i lärosätenas handläggning framkom-
mer i UKÄ:s tillsynsverksamhet och vad kan göras för att förbättra rättssäkerheten?

Inledare: Christian Sjöstrand, chefsjurist, Universitetskanslersämbetet.
Moderator: Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Rättssäkerhet inom skolväsendet – en chimär… 
Idén om likvärdighet ska uppnås genom rättssäker tillämpning av författningarna. Skol-
väsendets struktur bygger dock i hög grad på individuell klagorätt – om det ens finns 
möjlighet att klaga. Vem vinner och vem förlorar när rättssäkerheten lämnas över på 
vårdnadshavare och elever?

Inledare: David Ryffé, doktorand i offentlig rätt, Göteborgs universitet.
Moderator: Mats Lundström, docent i statskunskap, Uppsala universitet.

Skola under granskning 
Svensk skola granskas av myndigheter, kommuner, organisationer, tankesmedjor, media 
m.fl. Granskningen riktar sig mot elevernas måluppfyllelse, inlärningsmiljön, bedömning, 
lärarnas arbetssituation samt planering och uppföljning av verksamheten m.m. Här disku-
terats denna granskningsträngsel. 

Inledare: Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, Södertörns 
högskola.
Moderator: Judit Novak, universitetslektor i pedagogik, Stockholms universitet.

En rättsfallsstudie – barn som åtalats för brott i skolan åren
2016–2017. Misshandel, stöld och mordbränder.
Det straffrättsliga paradigmet har stärkts och vård och omsorgsparadigmet har försvagats 
när det gäller synen på barn som begår brottsliga och normöverskridande handlingar. 
Frågor om barns rättssäkerhet aktualiseras därmed.

Inledare: Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet. 
Moderator: Sverker Scheutz, universitetslektor ioffentlig rätt, Uppsala universitet.

Några aktuella frågor i Överklagandenämnden för högskolans 
praxis 
En viktig del av rättssäkerheten för studenterna är att många av de beslut som de statliga 
lärosätena fattar går att överklaga. Här tar vi upp några aktuella frågor i nämndens praxis 
i studentärenden.

Inledare: Marie Stern Wärn, verksjurist, Universitetskanslersämbetet. 
Moderator: Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

Grundläggande fri- och rättigheter i skolan 
Kan skolan tvinga elever att simma, att delta i skolavslutningar i kyrkan eller att ta av sig 
slöjan på idrottslektionerna? Seminariet kommer att behandla elevens och föräldrarnas 
fri- och rättigheter i skolan utifrån regeringsformen och Europakonventionen.

Inledare: Hedvig Bernitz, universitetslektor i statsrätt, Stockholms universitet.
Moderator: Moa Kindström Dahlin, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet.

Rättssäkerhet i samband med omhändertagande av föremål 
m.m. 
I skollagens femte kapitel, som behandlar trygghet och studiero, finns regler beträffande 
omhändertagande av föremål från elever. Under seminariet kommer dessa bestämmel-
ser i skollagen samt angränsande regler och principer att problematiseras ur ett rättssä-
kerhetsperspektiv.

Inledare: Gabriella Hilberts, doktorand i rättsvetenskap, Umeå universitet.
Moderator: Ingrid Helmius, universitetslektor i rättsvetenskap, Uppsala universitet. 

Ledelse i skolen: elevenes rettigheter og skolens plikter 
I norsk skole kommer retten til grunnleggende opplæring til uttrykk i Grunnlovens § 109. 
For å sikre ivaretakelse av kravene inneholder regelverket flere rettssikrende tiltak som 
e.g. internkontroll, saksbehandlingsregler og tilsyn. Seminaret vil fokusere på skolelederes 
arbeid rundt disse tiltakene. 

Inledare: Jeffrey Hall, postdoktor, Universitetet i Oslo. 
Moderator: Johanna Ringarp, universitetslektor i pedagogik, Uppsala universitet.

”Åtgärdsgarantin” – ett exempel på överregleringens miss-
lyckande? 
Regeringen har nyligen överlämnat propositionen ”Läsa, skriva, räkna – en garanti för 
tidiga stödinsatser”. Förslaget om en ”åtgärdsgaranti” tjänar som ett exempel på de 
problem som en alltmer detaljstyrd skola riskerar att föra med sig. Bidrar alltid en ökad 
reglering, i detta fall på stödområdet, till en rättssäker skola?

Inledare: Gustaf Wall, juris doktor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.
Moderator: Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet.

Vad gör en ökad ”rättighetifiering” med högre utbildning?
Med utgångspunkt i att Högsta domstolen har beviljat prisavdrag p.g.a. bristande 
utbildningskvalitet diskuteras hur utbildningsval och kontraktstänkande förstärker idén 
att studenter kan bryta kontrakt och få pengar tillbaka vid missnöje med ”leveransen”, 
liksom en tendens att söka konfliktlösning på rättslig väg.

Inledare: Sara Carlbaum, docent i statsvetenskap, Umeå universitet och 
Judit Novak, universitetslektor i pedagogik, Uppsala universitet.
Moderator: Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, Uppsala universitet.

Värdegrundsundervisning och rättssäkerhet
Seminariet syftar till att diskutera hur skolans värdegrundsundervisning förhåller sig till 
kravet på rättssäkerhet i offentlig maktutövning. Både innehållet i värdegrundsdokumen-
ten och själva undervisningen i värdegrundsfrågor problematiseras ur såväl ett formellt 
som ett materiellt rättssäkerhetsbegrepp

Inledare: Mats Lundström, docent i statskunskap, Uppsala universitet.
Moderator: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

Rättssäkerheten för kränkta barn i skolan och myndig-
heternas officialansvar 
När disciplinära åtgärder används istället för att stöd ges, hur ska då barnets rätt hävdas 
och prövas? Seminariet behandlar skolans och tillsynsmyndigheternas ansvar för att upp-
rätthålla barnets rättigheter inklusive deras rätt till en fungerande klagomekanism.
Inledare: Sandra Thobaben, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet.
Moderator: Gustaf  Wall, juris doktor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

Singulärt rektorskap som garant för elevers rättssäkerhet
Rektorers ledarskap har blivit allt mer komplext. En tänkbar lösning är att två rektorer 
kan dela på ledarskapet. Skollagen sätter dock stopp för ett sådant samledarskap.  Hotar 
delat ledarskap elevers rättssäkerhet?  

Inledare: Åsa Örnberg, universitetslektor i offentlig rätt, Stockholms universitet.
Moderator: Hans Eklund, docent i processrätt, Uppsala universitet.

Rättssäker examination i högskolan 
Universitet och högskolor har stor frihet att utforma utbildning och examination av stu-
denter. Det nationella regelverket innehåller få bestämmelser om examination. Hur kan 
en rättssäker examination av studenterna säkerställas under dessa förutsättningar? 
Inledare: Mikael Herjevik, biträdande  chefsjurist, Universitetskanslersämbetet.
Moderator: Åsa Örnberg, universitetslektor i offentlig rätt, Stockholms universitet.

Att undervisa mot betalning – avtalsrätt möter förvaltnings-
rätt 
Av domstolspraxis framgår att utbildning är en immateriell tjänst och en relation som 
ibland präglas av både civilrätt och förvaltningsrätt. Frågan är om de system för utvär-
dering som finns idag är tillräckliga för att garantera utbildningens kvalitet och vad praxis 
innebär för den som vill erbjuda utbildning mot betalning i framtiden.  

Inledare: Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt, Uppsala universitet.
Moderator: Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

   PASS 1 kl. 13.15-14.00 

   PASS 2 kl. 14:15-15:00

 

Ämnen och korta beskrivningarPROGRAM

Rättssäker utbildning
En konferens i utbildningsrätt
9.00 Fika och registrering

9.45 Rektor Eva Åkesson hälsar välkommen 
 Eva Netzelius-salen

10.00 Professor emeritus Lena Marcusson talar om rättssäker utbildning 
 Eva Netzelius-salen

10.45 Rast

11.00 F.d. ämnesråd Lars Werner talar om rättssäkerhet inom skolväsendet 
 Eva Netzelius-salen

11.45 Sammanfattning av förmiddagen

12.00 Lunch

13.15–14.00  Parallella seminarier: Pass 1
 Studenternas rättssäkerhet. Sal: 11:128 
 Vad gör en ökad ”rättighetifiering” med högre utbildning? Sal: 12:228
 Värdegrundsundervisning och rättssäkerhet. Sal: 12:230
 Rättssäkerheten för kränkta barn i skolan och myndigheternas 
 officialansvar. Sal: 12:004
 Singulärt rektorskap som garant för elevers rättssäkerhet. Sal: 12:010
 
14.15–15.00  Parallella seminarier: Pass 2
 Rättssäker examination i högskolan. Sal: 11:128
 Att undervisa mot betalning – avtalsrätt möter förvaltningsrätt. Sal: 12:228
 Rättssäkerhet inom skolväsendet – en chimär… Sal: 12:230
 Skola under granskning. Sal: 12:004
 En rättsfallsstudie – barn som åtalats för brott i skolan åren 2016–2017. 
 Misshandel, stöld och mordbränder. Sal: 12:010

15.00 Eftermiddagsfika

15.30–16.15  Parallella seminarier Pass 3
 Några aktuella frågor i Överklagandenämnden för högskolans praxis. Sal: 11:128
 Grundläggande fri- och rättigheter i skolan. Sal: 12:228
 Rättssäkerhet i samband med omhändertagande av föremål m.m. Sal: 12:230
 Ledelse i skolen: elevenes rettigheter og skolens plikter. Sal: 12:010
 ”Åtgärdsgarantin” – ett exempel på överregleringens misslyckande? Sal: 12:004

16.30    Allmän debatt med panel på temat: Stärker regler och rättsliga prövningar rätts- 
              säkerheten inom utbildningsväsendet? Eva Netzelius-salen
 Panel:

 F.d. ämndesråd Lars Werner 

 Professor emeritus Lena Marcusson

 Professor emeritus Ulf  P Lundgren

 Universitetslektor Judit Novak

 Moderator: 

 Docent Lars Bejstam

18.30 Middag på Norrlands nation

Sal 11:128

Sal 12:228

Sal 12:230

Sal 12:004

Sal 12:010

Sal 11:128

Sal 12:228

Sal 12:004

Sal 12:010

Sal 11:128

Sal 12:228

Sal 12:004

Sal 12:010

Sal 12:230

Sal 12:230

   PASS 3 kl. 15:15-16:00


