
Forskning 

Exempel på texter som författats av forskare verksamma inom IfU:

• Elevers talerätt (Hans Eklund).

• En likvärdig skola (Victoria Enkvist, Lotta Lerwall, Olle Lundin och  
 Gustaf  Wall).

• En likvärdig skola för alla – ett kommunhistoriskt perspektiv 
 ( Johanna Ringarp).

• Från jämlikhet till valfrihet – En betraktelse över den politiska styr- 
 ningen av den obligatoriska skolan. (Ulf  P. Lundgren).

• Sekretess i skolan – inom och mellan olika skolor (Lars Bejstam).

• Skolans arbete mot våldsbejakande extremism (Ingrid Helmius).

• Skolplikt och rätt till utbildning (Lotta Lerwall).

• Utbildningspolitiska honnörsbegrepp och deras olika tolkningsut-  
 rymmen (Andreas Bergh).

• Värdegrund, alla människors lika värde och likvärdig utbildning   
 (Mats Lundström).

Vad är utbildningsrätt? 

Inom rättsvetenskapen brukar utbildningsrätt hänföras till kulturförvalt-
ningsrätt, men området inbegriper även flera andra discipliner. Med begrep-
pet utbildningsrätt fångas alla rättsligt intressanta frågor om all utbildning, 
såväl utbildning som regleras i skollag och högskolelag som annan utbildning.

Det finns många aktuella kontroversiella frågor som rör utbildning. För
skolan kan huvudfrågorna sägas vara, i förhållande till omvärlden, sjun-
kande resultat och ett fjärmande från tanken på ”en skola för alla”. Det 
förs även inom högskoleområdet en omfattande diskussion där kva-
liteten på studenternas kunskaper står i centrum. Hela utbildnings-
området ställer sig frågan hur givna resurser ska användas på bästa sätt.

Organisation och styrning tar sig uttryck i regler, i förskrifter givna av riksdag, 
regering, centrala förvaltningsmyndigheter och, för högskolornas och uni-
versitetens del, i lokalt beslutade föreskrifter. Vid sidan av regelgivningen är 
budgetbeslut på olika nivåer viktiga. De organ som beslutar om budgetar är 
dock bundna av den styrning och den organisation som regelverket stipulerar.

IfU:s skriftserie

1. Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? Iustus förlag, 2016
2. Likvärdig utbildning, Iustus förlag, 2017
3. En likvärdig skola för alla, Iustus förlag, 2017
4. Stödåtgärder i skolan, Iustus förlag, 2018

Med utbildningsrätt förstås insikt i och analys av

*  alla de regler som styr målen för, innehållet i, organisationen av,  
 styrningen av, tillsynen över och ansvaret för utbildning,

*  de bevekelsegrunder och uppfattningar som ligger bakom dessa  
 regler och

*  de bevekelsegrunder och uppfattningar inom utbildningsområdet  
 som inte vunnit gehör eller av andra skäl inte kommit till uttryck i  
 skriftliga regler.

Utbildningsrätt är ett dynamiskt område som influeras av internatio-
nella strömningar och mångvetenskapliga analyser.

Antologi 1 Antologi 2

Antologi 3 Antologi 4
”Skoljuridik och myndighetsutövning.” 
Några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan 
(Lotta Lerwall och Sverker Scheutz, red.)


