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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt (under bildande) vid Uppsala universitets 

juridiska institution, inbjuder till ett högre seminarium inom det 

utbildningsrättsliga området med temat 

 Rättssäkerhet och tillsyn på skolans område. 

Seminarieledare är  

 

Lotta Lerwall, docent i offentlig rätt vid Juridiska institutionen och 

 

Judit Novak, doktorand i utbildningsvetenskap vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

 

Lottas ingång: 
Det finns en tydlig trend i styrningen av den offentliga verksamheten i form av en ökad 

tillsyn. På skolans område har det inneburit att en särskild myndighet Skolinspektionen 

har inrättats, men även andra myndigheter såsom Diskrimineringsombudsmannen och 

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn på området. I SOU 2014:41 Nya regler om aktiva 

åtgärder mot diskriminering föreslås att bestämmelserna om krav på aktiva åtgärder förs 

över till skollagen och att Skolinspektionen därmed blir tillsynsmyndighet rörande aktiva 

åtgärder istället för Diskrimineringsombudsmannen. Vid seminariet diskuteras 

rollfördelningen mellan olika tillsynsmyndigheter, men också förhållandet till Skolverket. 

”Tillsynstrenden” väcker också frågor om vad som ingår i tillsynen vid olika 

tillsynsorgan, vilka övriga uppgifter de har och hur den av regeringen eftersträvade 

ambitionen att dela upp normerande och tillsynande uppgifter mellan olika myndigheter 

förverkligas 

 

Judits ingång: 
Skollagskommittén framhåller i sitt betänkande (SOU 2002:121) att det på skolans 

område finns ett starkt nationellt intresse att garantera likvärdighet, kvalitet och 

rättssäkerhet. För detta, liksom för att uppfylla statens folkrättsliga ansvar enligt olika 

konventioner, anger den nya skollagen inte endast vad skolhuvudmän ska tillhandahålla 

utan även i högre grad än tidigare tillerkänns elever vissa rättigheter. Kommittén ser det 

som en övergång från en skollag som i huvudsak bygger på skyldigheter till en lag av 

rättighetskaraktär. En sådan tyngdpunktsförskjutning öppnar för flera diskussionsfrågor. 

Är sådana förskjutningar en generell tendens eller bara lokaliserade till skolans område? 

Hur inverkar EU-rätten på lagstiftningen? 

 

 

http://www.ifu.jur.uu.se/


Anmälan sker till amanuens Linnéa Wisells per e-post 

Linnea.Wisell@jur.uu.se  

 

 

Seminariet hålls den 9 oktober kl 09.15–13.00 inklusive lunch. Vi träffas i 

Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen 

intas på lämplig restaurang. Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt (under bildande) www.ifu.jur.uu.se 

 

Lars Bejstam, Lotta Lerwall, Olle Lundin och Sverker Scheutz 

Vid frågor kontakta amanuens Linnéa Wisell. 

Linnea.Wisell@jur.uu.se 

073–785 74 99 
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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt (under bildande) vid Uppsala universitets 

juridiska institution, inbjuder till ett högre seminarium inom det utbild-

ningsrättsliga området med temat 

 Läxhjälp – till vilket pris? 

 

Seminariet inleds av en grupp forskare bestående av professor Eva Fors-

berg, vik. universitetslektor Stina Hallsén, universitetslektor Helen 

Melander och postdoktor Johanna Svahn, alla vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
 

Läxhjälp i olika former är ett växande och stundom omdebatterat fenomen 

som idag drivs i såväl privat, kommunal som ideell form. Läxhjälpen befin-

ner sig i skärningspunkten mellan den ordinarie skolverksamheten och 

hemmet och är därför ett intressant objekt att studera för att synliggöra och 

utvidga frågan om var och hur skola bedrivs. I projektet utvecklas kunskap 

kring läxhjälp i ett läroplansperspektiv. 

Anmälan sker till amanuens Linnéa Wisells per e-post 

Linnea.Wisell@jur.uu.se  

Seminariet hålls den 4 december  kl 10.15–13.00 inklusive lunch. Vi träffas 

i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen 

intas på lämplig restaurang. Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt (under bildande) www.ifu.jur.uu.se 

Lars Bejstam, Lotta Lerwall, Olle Lundin och Sverker Scheutz 

Vid frågor kontakta amanuens Linnéa Wisell. 

Linnea.Wisell@jur.uu.se 

073–785 74 99 
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