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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, anordnar en 

endagskonferens inom det utbildningsrättsliga området med temat 

Utbildningsmiljö & utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen  

Konferensen äger rum i Uppsala onsdag den 24 november 2021. Vi använder lokaler i 

Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala. 

Konferensen inleds med tre huvudtalare under förmiddagen, för att efter lunch övergå 

till mindre föredrag där konferensdeltagarna kan välja sitt deltagande bland samtida 

seminarier. Eftermiddagen avslutas med en debatt där vi alla, tillsammans med en panel, 

diskuterar temat ”Leder hårdare tag till en bättre utbildningsmiljö?” På kvällen äter vi 

gemensam middag på Norrlands nation. 

Talare och seminarieledare är i huvudsak forskare inom rättsvetenskap, samhällsveten-

skap och humaniora samt praktiskt verksamma jurister. Inbjudna konferensdeltagare är 

akademiskt verksamma personer, representanter för samhället i övrigt såsom dels från 

centrala myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen och Universitetskanslersäm-

betet, dels skolrektorer, SKR, lärarförbunden, Friskolornas riksförbund m.fl. 

Inbjudare är IfU – Institutet för utbildningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala 

universitet. IfU har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja och be-

driva 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. 

För program, se nedan eller klicka här. Ämnena för de olika parallella seminarierna och 

information om inledarna finns att se här. Anmälan görs här. 

Ingen konferensavgift tas ut, men platsantalet är begränsat. De som anmäler sig får plats 

på konferensen i den ordning anmälningarna kommer in. Sista dag för anmälan är 

den 8 november 2021. Vid återbud efter den 8 november, eller om en konferensplats 

inte utnyttjas, tas en avgift om 1 000 kronor ut. På samma sätt tas en avgift om 800 

kronor ut av den som anmäler sig till middagen och inte deltar i den eller ger återbud 

efter den 8 november. 

Klicka här för att göra din anmälan.  

http://www.ifu.jur.uu.se/
https://www.blasenhus.uu.se/besok/hitta-hit/
https://ifu.jur.uu.se/digitalAssets/719/c_719220-l_3-k_konferensprogram-24-november-2021.pdf
https://ifu.jur.uu.se/digitalAssets/719/c_719220-l_3-k_parall-seminarier.pdf
https://lingmerths.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/50884
https://lingmerths.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/50884


Dagen innan, den 23 november 2021, anordnar Institutet för utbildningsrätt en 

nätverksträff för forskare med temat Utveckling och utmaningar i de nordiska länderna. 

Inbjudan och anmälan till forskarnätverksträffen skickas ut i ett separat mejl.  

 

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Lotta Lerwall                                                                  

ordförande i IfU 

Vid frågor kontakta IfU:s amanuens Maja Kristiansson-Gran på denna adress: 

ifu@jur.uu.se 

 

 

  

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


Utbildningsmiljö & utbildningsrätt  

från förskola till forskarexamen  

IfU:s konferens i utbildningsrätt den 24 november 2021 
 

 

Program  
 

 

 

8.30  Fika och registrering 

 

9.30 Konferensen inleds 

Anna Singer, professor i familjerätt, Juridiska fakultetens dekan  

 

9.35–10.15 Kunskapslyftet: Forskning, utbildning och omställning i hela landet 

Matilda Ernkrans, statsråd, minister för högre utbildning och forsk-

ning 

 

10.15–10.30  Rast 

 

10.30–11.10 Towards the best interests of the pupil - development of school envi-

ronment in Finland 

Suvianna Hakalehto, professor i barn- och utbildningsrätt, Universi-

tetet i östra Finland  

 

11.10–11.25 Rast 

 

11.25–12.05 Utfordringer ved rettslig regulering av bruk av tvang og makt overfor 

elevene 

Jon Christian F. Nordrum, docent i offentlig rätt, Universitetet i 

Oslo 

 

12.05–12.10 

 

Avslutning av förmiddagen 

Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet. 

 

12.10–13.15  Lunch 

 

13.15–14.00 Parallella seminarier – Pass 1, se separat dokument här 
 

14.15–15.00  Parallella seminarier – Pass 2, se separat dokument här 
 

15.00–15.30  Fika 
 

https://ifu.jur.uu.se/digitalAssets/719/c_719220-l_3-k_parall-seminarier.pdf
https://ifu.jur.uu.se/digitalAssets/719/c_719220-l_3-k_parall-seminarier.pdf


15.30–16.15 Parallella seminarier – Pass 3, se separat dokument här 
 

16.30– Paneldebatt på temat 

Leder hårdare tag till en bättre utbildningsmiljö? 

 

Deltagare: 

Eva Andersson, skoljurist Internationella engelska skolan 

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. 

Jon Christian F Nordrum, docent i offentlig rätt, universitetet i Oslo 

Mårten Petersson, barn och elevombud, Skolinspektionen 

Georg Psilander, biträdande rektor, Botkyrka kommun  

Moderator: 

Victoria Enkvist, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universi-

tet 

 

18:30 Middag på Norrlands nation  
 

https://ifu.jur.uu.se/digitalAssets/719/c_719220-l_3-k_parall-seminarier.pdf

