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Juridiska fakultetens satsning på utbildningsrätt

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet satsar på utbild-
ningsrätt. Institutet för utbildningsrätt, IfU, har till syfte att 
på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning 
och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sve-
rige. Med utgångspunkt i den breda vetenskapliga univer-
sitetsmiljön 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 utbildningsrättsliga centret 
i Sverige. Ett annat mål är att forskning och annan verksam-
het inom det utbildningsrättsliga området ska berika även 
andra samhällsområden.

 

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

Sal 12:004 ligger i hus 12, plan 0
Sal 12:010 ligger i hus 12, plan 0
Sal 12:229 ligger i hus 12, plan 2
Sal 12:230 ligger i hus 12, plan 2
Sal 12:231 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.
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  PASS 1 kl. 13.15-14.00 
 
Rätten till utbildning i europarättslig belysning,  
Temat för vår konferens är ”Likvärdig utbildning” och jag avser att problematisera rätten 
till utbildning i ljuset av den utveckling som sker såväl nationellt som europarättsligt. Vilka 
krav ställs på den nationella ordningen och hur klarar det allmänna av att möta dessa 
krav?     
Inledare: Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, Uppsala universitet
Moderator: Susanne S:t Clair Renard, juris doktor i europarätt, Uppsala universitet 

Lika tillgång till en likvärdig skola – hur relatera till vårt mångkulturella         
samhälle?  
Alla ska ha lika tillgång till en likvärdig utbildning. Skolans uppgift är att förankra de grund-
läggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheter som vårt samhälle vilar 
på. Detta är skolans värdegrund och lärarna har ett ”fostrans- och demokratiuppdrag”. 
Men hur relateras det till ett mångkulturellt samhälle där åsiktsfrihet råder? 
Inledare: Wiweka Warnling Nerep, professor i offentlig rätt, Stockholms universi-
tet
Moderator: Victoria Enkvist, juris doktor i konstitutionell rätt, forskare, Uppsala univer-
sitet 

En likvärdig skola för alla – ett kommunhistoriskt perspektiv 
Vem har styrt skolan – staten eller kommunen? Och vad har styrningen av skolan fått för 
konsekvenser när de gäller likvärdig utbildning i hela landet? Seminariet kommer, med 
fokus på grundskolan, behandla dessa frågor utifrån ett kommunalhistoriskt perspektiv.     
Inledare: Johanna Ringarp är filosofie doktor i historia, Uppsala universitet
Moderator: Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet

Finn fem fel – om juridifieringens konsekvenser på skolans område

2010 års skollag innebär att normering genom lag fått ett genomslag. Vad innebär då 
juridifieringen på skolans område? På seminariet tas två aspekter av juridifiering upp: dels 
lagstiftningens expansion, dels individers anspråk på lika rättigheter och skyldigheter. 
Konsekvenserna diskuteras ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Inledare: Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, Göteborgs universitet
Moderator: Hans Eklund, docent i processrätt, Uppsala universitet 

Kan et profesjonelt skjønn reguleres?

Standardbasert regulering skal sikre både fleksibilitet og forutsigbarhet i skolen. Semina-
ret drøfter hvordan rettsregler kan brukes for synkronisere nivåer og hvilke endringer en 
slik regulering medfører for utøvelse av profesjonelt skjønn.

Inledare: Kirsten Sivesind, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet 
i Oslo
Moderator: Judit Novak, doktorand i pedagogik, Uppsala universitet 
 
  PASS 2 kl. 14.15-15.00 

EU-rättens påverkan på svensk utbildningspolitik  

EU:s utbildningspolitik och EU-rätt på området utbildning och utbildningstjänster behand-
las. Det europeiska medborgarskapets betydelse för rätt till fri rörlighet och likabehand-
ling inom den högre utbildningen diskuteras, liksom EU-domstolens praxis avseende 
skillnaden mellan offentlig- och privatfinansierade utbildningstjänster. 
Inledare: Staffan Ingmanson, juris doktor och universitetslektor, Umeå universitet 
och Susanne S:t Clair Renard, juris doktor i europarätt, Uppsala universitet
Moderator: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet 

Är likvärdig värdegrundsundervisning möjlig?

Vad är skillnaden mellan politisk retorik och skolans värdegrund? På seminariet diskuteras 
hur man kan förstå värdegrundens funktion och innehåll.  Vad innebär principerna om 
”alla människors lika värde”, ”demokrati”, ”tolerans” och ”jämställdhet” – och vad kräver 
de av elever och lärare?   
Inledare: Mats Lundström, docent och universitetslektor i statsvetenskap, Uppsala 
universitet
Moderator: Ingrid Helmius, juris doktor, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala uni-
versitet 

Tillsynen över skolan och barnen som kommer i kläm

Spelar det någon roll på vilken grund ett barn blir utsatt för kränkningar (s.k. mobbning) i 
skolan? Uppdelningen mellan Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen riske-
rar att leda till ojämlikheter mellan elever där vissa kan räkna med fullt stöd medan andra 
i värsta fall inte får hjälp alls.   
Inledare: Maria Refors Legge, doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet
Moderator: Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt, Uppsala universitet 

Rätt till särskilt stöd – om rättigheter, likvärdighet och handläggning

Trots att rätten till stöd i förarbetena anges som en betydelsefull faktor för att upprätt-
hålla likvärdighet i skolan är regleringen rörande förutsättningarna för stöd inte helt klar. 
Seminariet problematiserar rätten till stöd utifrån ett konstitutionellt och förvaltnings-
rättsligt perspektiv.    
Inledare: Victoria Enkvist, juris doktor i konstitutionell rätt, forskare, Uppsala uni-
versitet och Gustaf Wall, juris doktor i förvaltningsrätt, forskare, Uppsala universitet 
Moderator: Anna Gustafsson, juris licentiat, universitetsadjunkt, Göteborgs universitet 

”Rätt säker” eller rättssäker bedömning i skolan? Skolinspektionens                
omrättningar av nationella prov

Seminariet tar utgångspunkt i en studie av debatten kring Skolinspektionens årliga 
omrättningar av nationella prov och synliggör hur den ideologiskt laddade frågan om att 
elever ska ges rätt betyg förskjutits till ledningstekniska utbildningsfrågor med juridisk 
sanktion. På seminariet diskuteras konsekvenserna av denna förskjutning.  
Inledare: Judit Novak, doktorand i pedagogik, Uppsala universitet och Sara Carl-
baum, forskare i tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
Moderator: Lotta Lerwall, docent i offentlig rätt, Uppsala universitet 

  PASS 3 kl. 15.30-16.15 

Reglera vinster i fristående skolor?

Välfärdsutredningen har i uppdrag att överväga hur man säkerställer att offentliga medel 
används för den verksamhet den är avsedd för. Sverige är i ett europeiskt perspektiv 
unikt genom att tillåta vinstdrivande företag på skolområdet. Är det möjligt att införa 
regleringar på detta område och hur skulle sådana i så fall se ut?  
Inledare: Johan Höök, huvudsekreterare i välfärdsutredningen, docent i offentlig rätt.
Moderator: Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, Uppsala universitet

Skolans arbete mot våldsbejakande extremism

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism stöder lokal samverkan 
mellan skola, socialtjänst och polis. Samverkan ska bedrivas genom s k bekymringssamtal. 
Vilka rättsliga problem finns att samla information för att kunna identifiera vilken elev 
som borde kallas till samtal?   
Inledare: Ingrid Helmius, juris doktor, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala 
universitet 
Moderator: Johanna Ringarp, filosofie doktor i historia, Uppsala universitet 

Ett likvärdigt skydd mot kränkningar? En diskussion om ett splittrat           
rättsinstitut

I skolan vilar skyddet mot kränkningar på två lagar. Diskrimineringslagen blir aktuell när 
en elev utsätts för kränkningar med koppling till en av sju diskrimineringsgrunder. Skol-
lagen tillämpas i andra situationer. Denna skillnad leder till allvarliga skillnader vad gäller 
kompensationsfrågor och de inblandade myndigheternas sätt att hantera överträdelser. 
Inledare: Anna Gustafsson, juris licentiat, universitetsadjunkt, Göteborgs universitet
Moderator: Gustaf  Wall, juris doktor i förvaltningsrätt, forskare, Uppsala universitet 

Likvärdighet genom särskilt stöd?

I praktiken sker en stor del av likvärdighetsarbetet genom särskilt stöd till elever som 
befaras att inte nå kunskapsmålen. Vad som rättsligt menas med särskilt stöd skiljer sig 
dock från den pedagogiska uppfattningen avseende samma begrepp, varför den rättsliga 
kommunikationen brister.    
Inledare: David Ryffé, doktorand i offentlig rätt, Göteborgs universitet
Moderator: Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt, Uppsala universitet 

Statlig tilsyn av skoler i Norge: hvor er vi, og hvor går vi?

I felles nasjonalt tilsyn i Norge representerer den nye metodehåndboken en betydelig 
kursdreining, der det rettes fokus på skolenes formative vurderingspraksis i tillegg til 
regeletterlevelse. Presentasjonen vil problematisere endringene fra både et pedagogisk 
perspektiv og et styringsperspektiv.   
Inledare: Jeffrey Hall, universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skole-
forskning, Universitetet i Oslo
Moderator: Judit Novak, doktorand i pedagogik, Uppsala universitet 

 

Ämnen och korta beskrivningarPROGRAM

Likvärdig utbildning
En konferens i utbildningsrätt
9.00 Fika och registrering

9.45 Juridiska fakultetens dekanus, Mattias Dahlberg, hälsar välkommen.
 Eva Netzelius-salen

9.50 Likvärdig utbildning – utopi eller verklighet?
 Eva Åkesson, Uppsala universitets rektor
 Eva Netzelius-salen

10.20 Rast

10.30 Från jämlikhet till valfrihet – En betraktelse över den politiska styrningen   
 av den obligatoriska skolan. 
 Ulf  P Lundgren, professor emeritus
 Eva Netzelius-salen

11.15 Rast

11.25  Rättsvetenskapliga perspektiv på en likvärdig skola.   
 Lotta Lerwall, docent i offentlig rätt
 Eva Netzelius-salen

11.55  Kort sammanfattning 

12.05 Lunch

13.15–14.00  Parallella seminarier: Pass 1

14.15–15.00  Parallella seminarier: Pass 2

15.00 Fika

15.30–16.15  Parallella seminarier Pass 3

16.30   Paneldiskussion med tillfälle till frågor från publiken.  
 I panelen sitter rektor Eva Åkesson, professor emeritus Ulf  P 
 Lundgren, docent Lotta Lerwall och professor Olle Lundin. 
 Moderator är docent Lars Bejstam
           Eva Netzelius-salen

18.30  Middag på Norrlands nation

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. 
Gabriella.Lothman@jur.uu.se, 072-745 66 53
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