
       

 

Kursplanen fastställd av UL 2008-06-27 
Gäller ht-09 

 
 
Skoljuridisk översiktskurs I, 7,5 högskolepoäng 
Legal aspects of the Swedish School System I, 7,5 Higher Education Credits 

 
Grundnivå 

 
Allmänt 
Kursen är den första av två kurser i skoljuridik kallad Skoljuridisk översiktskurs I, 7.5 hp  
Tillsammans med Skoljuridisk översiktskurs II, ger de 15 hp. Kursen vänder sig främst till 
skolledare och lärare med erfarenhet av arbete i skolan. Kursen vill ge insikt i den rättsliga 
regleringen av skolan och i de lagar, förordningar och föreskrifter som utgör ramarna för 
skolverksamhet. Kursen ger beredskap att samordna det pedagogiska, administrativa och 
personalpolitiska ledarskapet och ger förståelse för skolverksamhetens utvecklingsmöjlig-
heter och begränsningar.  
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande  
- ha kunskap om den allmänna rättsordningens struktur och skolan rättsliga grund 
- ha kunskap om skolan som myndighet och skolledares och lärares juridiska ansvar  
- ha kunskap om elevers och vårdnadshavares rättigheter 
- ha kunskap om offentlighet och sekretess  
- ha kunskap om skolans diskrimineringslagstiftning och skadeståndansvar  
- ha färdighet att söka information om och förmåga att hantera juridiska frågor i skol-

verksamheten 
  
Innehåll 
Den allmänna rättsordningen med skollagstiftningen och dess förordningar  
Skolans statliga och kommunala uppdrag och ansvarskedja.  
Den juridiska regleringen av elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter.  
Skolans dokumentation, offentlighet och sekretess, de olika diskrimineringsgrunderna och 
kränkande behandling  
Tryckta och nätbaserade källor för att söka juridisk information. Aktuella rättsliga exempel. 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt lärarutbildning eller motsvarande.  
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Kursen bedrivs på kvartsfart med undervisning 3 tim torsdagseftermiddagar ca var tredje 
vecka. Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gruppuppgifter, litteraturstudier och övnings-
exempel. Kursen använder webbplattformen ping-pong som kommunikationsstöd 
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Examination och betyg 
I kursen ges betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För godkänt krävs fullgjorda 
uppgifter med rätt hänvisningar till juridiska texter och för väl godkänd krävs dessutom en 
problematiserad analys. Obligatoriska moment ingår enligt anvisningar i studieplanen..  
 
Kursvärdering 
Kursvärdering sker i form av webbaserad enkät vid kursens slut samt kvalitativa samtal   un-
der kursens gång.  
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  



 
HLK KURSLITTERATUR 
 Ht 2009 
 
 

 Skoljuridisk översiktskurs I, 7,5 hp 
 
  Antal sidor 
 
 
 Erdris, Mare (2007)  Juridik för pedagoger. Studentlitteratur, Lund.       120  
  

Rimsten, Olle (2008) Skoljuridik. Stockholm, Norstedts Juridik.   250 
  

Rimsten, Olle (2008) Sekretess i skolan – samt offentlighet, dokumentation och  
handläggning, Norstedts, Stockholm.     200 

 
 Rapp, Stefan (2001)  Rektor – garant för elevernas rättssäkerhet?  
 Akademisk avhandling,  
 Örebro Studies in Education 2. (valda delar, tillhandahålles av kursansvarig)  20 
  

Rapp, Stefan (2006)  Är skolan för alla? Stockholm, Norstedts juridik AB,  200  
 

 Strömbäck, Erland (2007) Skadestånd i skola och privatliv  Stockholm:  
Norstedts Juridik ISBN:  9789139108870 -149  
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