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Abstract 

This essay will focus on some of the students freedom and rights at school. During the last 

decade the legislation concerning human rights for children has come to be extended and 

focused on them.  

Every child in the country has the right to attend school and recieve an education regardless 

abode and social and economic circumstances. The school should be for free and for everyone. 

However, there is a compulsory school attendance in Sweden which can be seen as a bit con-

tradictory.  

This essay will higlight the contrasts in the law by making a comparison between rights that 

can be seen as an obligation. Some freedom and rights has a stronger constitutional protection 

than others. The school is an administrative authority and should uphold the security of person. 

The principles of equal treatment is a principle that ïnfluences the whole administrative autho-

rity. Every child in school should have the same oppurtunities to an equal, safe and secure 

education. There are regulations concerning when the teacher may use disciplinary restrictions 

concerning the childs individual rights. These restrictions should always refer to the princip le 

of proportionality.  There is an absence of clarity concerning the freedom and rights for children 

in their education which leads to vague laws and sometimes the childrens right in the school 

has a less legal protection than other members of the society.  
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion till ämnet 

Vibrerande mobiltelefoner och textmeddelanden under lektionstid kan vara ett vanligt förekom-

mande problem i skolundervisningen som bidrar till störningar i klassrummet. En lärare kan 

med hjälp av tvångsåtgärder omhänderta mobiltelefoner under förutsättning att de utgör ett stör-

ningsmoment i undervisningen.1 Förr i tiden existerade inte detta problem, eftersom mobilte le-

fonen är ett fenomen som under samhällets utveckling blivit en nödvändighet i vardagen, sär-

skilt i skolan bland barn där den förekommer i större utsträckning. Barns fri och rättigheter är 

någonting som under de senaste decennierna har kommit att utvecklas, från det tidstypiska 1800 

talets skolaga till att samtycke från eleven krävs för tillåtelse av kroppsliga ingrepp, så har sam-

hället kommit en lång väg när det gäller barns fri- och rättigheter i samhället. Det är ur denna 

synvinkel särskilt intressant att forska kring barns fri- och rättigheter i skolan. 

I 1 kap. 2 § Regeringsformen (1974:152) [cit. RF] framhålls att det allmänna ska verka för att 

demokratins idéer blir vägledande inom samhällets samtliga områden. Från detta demokrati-  

och fostransuppdrag har skolans värdegrund sin utgångspunkt. Det är av stor vikt att skolan i 

egenskap av myndighet förhåller sig till principer som legalitetsprincipen, självständighetspr in-

cipen, objektivitetsprincipen, likhetsprincipen och proportionalitetsprincipen för upprätthållan-

det av en säker rättsstat. Vad avser myndighetsutövning mot enskilda, är behovet av rättssäker-

het högt, inte minst när det gäller barn vilka nödvändigtvis inte är medvetna om de fri- och 

rättigheter som de innehar. 

Det som blir intressant här är att undersöka när barnens integritet kan komma att inskränkas, 

när deras grundlagsskyddade rättigheter blir begränsade.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning barns rättigheter får inskränkas 

i skolan. Fokus ligger således på att belysa och diskutera hur långt skolan som myndighet får 

inskränka barns fri- och rättigheter i den offentliga miljön, varvid grundlagarna i RF kommer 

                                                                 
1 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 318. 
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att användas som måttstock. För att uppnå detta syfte kommer följande frågeställningar att be-

handlas. 

- Hur förhåller sig de disciplinära åtgärderna i skolan till RF? 

 

- Hur förhåller sig rätten till omhändertagande av föremål i undervisningen i förhållande 

till elevers egendomsskydd?  

 

- Hur förhåller sig skolplikten till barns fri- och rättigheter? 

 

- I vilken utsträckning kan kvarsittning inskränka elevens rörelsefrihet?   

 

- Hur ska skolan, som en icke konfessionell myndighet förhålla sig till religionsfrihe ten?  

 

1.3 Avgränsning 

Det primära syftet med denna uppsats är undersöka när barns fri och rättigheter får inskränkas 

i skolan. Uppsatsen kommer således inte att behandla kränkning och mobbning mellan elever 

då fri- och rättigheter som berör myndighetsutövning mot enskilda är det som ska belysas ur ett 

svenskt konstitutionellt perspektiv. 

Framställningen av uppsatsen kommer avgränsas till att enbart behandla barns fri- och rättig-

heter inom den allmänna skolan som drivs av kommun, landsting eller staten. Friskolorna kom-

mer således inte att behandlas i denna uppsats med anledning av att det råder oklarhet kring 

friskolornas tillämpning av RF och Förvaltningslagen (1986:223) [cit. FL]. En behandling av 

ämnet som inkluderar friskolor skulle kräva en omfattande utredning kring huruvida friskolor 

överhuvudtaget omfattas av RF, vilket inte är lämpligt med anledning av begränsningar i tid för 

uppsatsen.  

1.4 Metod och material 

Denna uppsats är en rättsvetenskaplig uppsats och skrivs utifrån den rättsdogmatiska metoden 

med dess traditionella rättskällelära i syfte att redogöra för när barns fri- och rättigheter får 

inskränkas i skolan. För att syftet med denna uppsats ska uppnås har det vid besvarandet av 

dess frågeställningar tillämpats en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt.2  

                                                                 
2 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u. Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 43. 
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Offentligrätten utgår ifrån legalitetsprincipen, det är därmed av vikt att diskutera vilka källor 

som är styrande inom området för att upprätthålla kravet på rättssäkerhet för den enskilde. 

För att kunna fastställa gällande rätt med hjälp av den rättsdogmatiska metoden ska man an-

vända sig av rättskällorna som är lag, förarbeten, prejudikat och doktrin.3 Den traditionella rätt-

skälleläran tar sikte på de primära rättskällorna som nämndes ovan. Vad avser källor som inte 

är klassificerade som rättskällor inom ramen för den rättsdogmatiska metoden så anger Kleine-

man att rättkälleläran är dynamisk i den bemärkelsen att en källa som innehar ett svagt rättskäl-

lestöd kan upphöjas genom ett uttalande av Högsta domstolen där källan nämns.4 I denna upp-

sats kommer källor användas som enligt en strikt rättsdogmatiker inte klassificerar som en bin-

dande rättskälla. Dessa källor består; främst beslut från Justitieombudsmannen (JO) och tings-

rättsavgöranden, eftersom det är den närmsta tolkning man kan komma till en bindande rätts-

källa. Sandgren menar att rättskälleläran har kommit att utvidgats under senare år och kan skilja 

sig inom olika rättsområden.5 Eftersom de fall som uppkommer inom den offentliga rätten och 

barns fri- och rättigheter inte alltid prövas i domstol, kan konventioner, rapporter från Skolver-

ket samt uttalanden från JO klargöra hur rättsläget ser ut. Dock anses dessa källor inte vara 

bindande rättskällor i traditionell mening. Källorna är dock inom offentligrätten ett utflöde av 

rätten och kan därmed ses som en kunskapskälla. Även rapporter kommer att användas, främst 

som en kunskapskälla i uppsatsens rättsliga analys.   

Distinktionen mellan juridisk praktisk metod och metod inom rättsvetenskapen är också av be-

tydelse, då dessa två är nära besläktade med varandra men kan ändå stå i motsats till varandra. 

Praktikern är inriktad på ett snävare perspektiv, till skillnad från rättsvetenskaparen som är in-

riktad på att nå ett resultat som kan vara av stort värde för rättstillämpningen.6  

1.6 Terminologi 

Uppsatsen kommer att behandla elevers fri och rättigheter i skolan, med elev avses den som 

deltar i undervisning med undantag för barn i förskolan i enlighet med 1 kap. 3 § 2 st. skollagen 

(2010:800) [cit. SkolL].  

                                                                 
3 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u. Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 43. 
4 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., 

2013, s. 32-33. 
5 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., 2015, s. 40. 
6 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., 2015, s. 43. Se även Kleineman, Jan, Rättsdogma-

tisk metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., 2013, s. 25. 
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I SkolL nämns begreppen allmän skola samt fristående skola. I denna uppsats kommer begrep-

pet skola vara synonymt med allmän skola som drivs av kommun, landsting eller staten.  

Denna uppsats kommer att likställa begreppen barn med elev, då barn enligt definition anses 

vara upp till 18 år så kan även elever gå i gymnasiet och i lagens mening ses som barn. 

 

1.7 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I nästkommande kapitel redogörs för mänskliga fri- och rät-

tigheter ur ett konstitutionellt perspektiv. Därefter följs en beskrivning av olika fri- och rättig-

heter som kan aktualiseras i uppsatsen samt absoluta och relativa fri- och rättigheter. Kapitel 

tre inleds med en inblick i skolverksamhetens grundprinciper, varpå normhierarkin inom om-

rådet klargörs. Därefter, i kapitel fyra, kommer en kort historisk återblick att göras. Skolverk-

samhetens interna uppbyggnad kommer även att redogöras. Kapitel fem kommer ingående att 

behandla barns fri- och rättigheter i skolan, varvid kapitlet utmynnar i en analys där olika fri-  

och rättigheter ställs mot varandra. Kapitel sex inleds med klargörandet av ordningsreglerna i 

skolan och lärare samt rektors befogenhet att vidta disciplinära åtgärder varvid kapitlet avslutas 

med analyserande synpunkter. Avslutningsvis innehåller kapitel sju avslutande kommentarer 

och reflektioner. 

Denna kapitelindelning ter sig logisk eftersom gällande rätt måste utredas för att förstå motsätt-

ningar som kan uppkomma i lagen avseende fri- och rättigheter. 
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2. RF; en genomgång av mänskliga fri- och rättigheter i Sverige 

 

2.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar de mänskliga fri- och rättigheterna ur ett konstitutionellt perspektiv. 

Syftet är att ge läsaren en grundläggande inblick i de mänskliga fri- och rättigheter som finns. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de grundläggande fri- och rättigheterna som stadgas i 

grundlagen, därefter följer en belysning av skillnaderna mellan dessa fri- och rättigheter. En 

utblick kommer att göras med fokus på fri- och rättigheter ur ett internationellt perspektiv för 

att ge en mer enhetlig bild av hur det ser ut i dagsläget. Vissa fri- och rättigheter som kan 

relateras till barns utbildning i skolan kommer att tas upp.  

 

2.2 Fri och rättigheter ur ett konstitutionellt perspektiv 

2.2.1 Fri- och rättigheters grundläggande bestämmelser 

I 2 kap. RF finns en katalog över samtliga fri- och rättigheter som gäller i Sverige. Rättigheterna 

är rättsligt bindande och omfattar att det allmänna (det vill säga stat och kommun) ska tillfö r-

säkra var och en de fri- och rättigheter som omnämns i rättighetskatalogen i RF. I målsättnings-

stadgandet i 1 kap. 2 § RF anges riktlinjer för hur det allmänna ska tillvarata ”människors lika 

värde och den enskilda människans frihet och värdighet.” Vidare stadgas de sociala rättighe t-

erna i paragrafen. Skillnaden mellan de sociala rättigheterna och övriga fri- och rättigheter i RF 

är att de sociala rättigheterna är utformade på så vis att de istället ska ses som målsättningspa-

ragrafer. Ett tydligt exempel på detta är i 1 kap. 2 § st. 2 RF där följande anges:  

”särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete,..”.  

Målsättningsstadgandet kommer till uttryck där, då det kan ses mer som en målsättning än fak-

tisk verklighet då inget land torde ha noll procentenheter arbetslöshet.7 De sociala rättighete rna 

åtnjuter inte samma fördelar som andra fri- och rättigheter i RF, utan har ett svagare grundlags-

skydd.8 

 

                                                                 
7 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 180. 
8 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 189. 
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2.2.2 Absoluta och relativa rättigheter 

De fri- och rättigheter som stadgas i 2 kap. 1-11 § § RF kan delas in i absoluta och relativa 

rättigheter. Skillnaden mellan nämnda rättigheter avgörs utifrån 2 kap. 20 § RF. De relativa 

rättigheterna är sådana rättigheter som kan begränsas genom lag, det vill säga av riksdagen och 

följer av 2 kap. 20 § RF.9 Sådana rättigheter har ett svagare grundlagsskydd för att de kan be-

gränsas genom lag. Riksdagen kan därmed ändra dessa rättigheter genom ett riksdagsbeslut 

med enkel majoritet; (se 4 kap. 7 § RF). De absoluta rättigheterna är sådana rättigheter som inte 

kan begränsas genom lag, det vill säga rättigheter som exempelvis religionsfriheten som stadgas 

i 2 kap. 1 p. 6 § RF, sådana rättigheter kan endast inskränkas genom grundlagsändring. Genom-

förandet av en grundlagsändring som stadgas i 8 kap. 14 § RF innebär ett krav på två likaly-

dande riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval.10 

Fri- och rättigheter som syftar till att ge varje enskild människa rätt att på olika sätt uttrycka sig 

benämns som positiva opinionsfriheter vilket framkommer av 2 kap. 1 § RF. Fokus ligger på 

själva uttryckandet i sig, oavsett om det rör sig om ett politiskt ställningstagande eller något så 

simpelt som en diktuppläsning.11 

Samtliga positiva opinionsfriheter är relativa och kan begränsas genom lag, det vill säga de har 

ett svagare grundlagsskydd än de absoluta rättigheterna. Dock finns det ett undantag bland dessa 

positiva opinionsfriheter och det är religionsfriheten som stadgas i 2 kap. 1 § p. 6 RF. Relig-

ionsfriheten är en frihet av absolut karaktär då detta innebär att den endast kan inskränkas ge-

nom en grundlagsändring. Dock har religionsfriheten, till skillnad från de övriga positiva opin-

ionsfriheter en inskränkning som syftar till direkt förföljelse av ens religion för att det ska kunna 

åberopas.  

De negativa opinionsfriheterna syftar till motsatsvis från de positiva opinionsfriheterna att 

ingen får tvingas till att uttrycka något. Det kan exemplifieras som att den enskilde slipper att 

yttra sig eller att slippa delta i möten. De negativa opinionsfriheterna är samtliga absoluta och 

har därmed ett starkt grundlagsskydd. 

                                                                 
9 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 188 
10 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 189. 
11 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 190. 
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2.3 Fri- och rättigheter ur ett internationellt perspektiv 

Fri- och rättigheter i Sverige består i huvudsak av tre olika kataloger som samtliga kan åberopas 

till stöd för enskilda i domstol. Utöver grundlagsskyddet i 2 kap. RF finns även Europakon-

ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna.   

De tre olika rättskatalogerna skiljer sig åt när det kommer till hur de förhåller sig inbördes. 

Huvudregeln är dock att så länge individen befinner sig inom unionsrättens sfär så kan samtliga 

tre kataloger åberopas till stöd för den enskilde. Om individen befinner sig utanför unionsrät tens 

sfär så kan endast RF och Europakonventionen åberopas.12 Den enskilde kan stödja sig på samt-

liga tre kataloger men som huvudregel gäller att i vissa fall kan den katalog som ger starkaste 

rättighetsskyddet ha ett övertag i förhållande till andra.  

Utöver detta finns även ett folkrättsligt skydd som är mer allmänt och på ett internationellt plan. 

FN har en stadga som är till för ett internationellt skydd för mänskliga fri- och rättigheter och 

heter FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter i FN-stadgan år 1948. Vidare har FN 

antagit andra konventioner som FN:s konvention om barnens rättigheter från 1989. Har en med-

lemsstat ratificerat en konvention från FN så innebär det att medlemsstaten förpliktar sig till att 

följa konventionen och blir därmed juridiskt bunden för staten. Kontrollsystemet för följandet 

av konventioner kan anses vara tämligen bristfällig då avsaknaden av domstolsförfarande kan 

leda till att konventionernas bestämmelser begränsas i dess rättsliga genomslag.13 Sverige har 

redan ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) vilket innebär att 

de svenska rättsreglerna ska tolkas föredragskonformt. Det har lagts fram förslag om att Barn-

konventionen ska inkorporeras i svensk rätt, något som torde bli realitet 2018.14 

 

2.4 Sammanfattning 

Det finns en tydlig distinktion mellan absoluta och relativa rättigheter i regeringsformen. De 

absoluta rättigheterna kan endast ändras genom en grundlagsändring som i praktiken innebär 

två likalydande riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval för att lagen ska kunna ändras. 

De relativa rättigheterna kan dock inskränkas genom lag.  

                                                                 
12 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Velos Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 178 
13 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Velos Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 178-179. 
14 SOU 2016:19 s. 19 



 

8 
 

Vidare kan fri- och rättigheterna även delas in i olika kategorier beroende på vilket rättighe ts-

skydd de ger. De sociala rättigheterna åtnjuter ett svagare grundlagsskydd i jämförelse med 

övriga rättigheter.  

Utöver de grundlagsstadgade rättigheterna som framkommer av RF skyddas även den enskilde 

individen av Europeiska unionen:s [cit. EU] stadga om de grundläggande rättigheterna, Euro-

pakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna [cit. 

EKMR] samt FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter i FN-stadgan.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att syftet med rättighetskatalogen är att stärka den per-

sonliga integriteten i ett demokratiskt land genom att stipulera de nämnda fri- och rättigheterna 

som stadgas i RF.  
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3. Skolan som myndighet 
 

3.1 Inledning 

Redan vid barnsben introduceras barnen till skolan, en plats som ska vara fri från all yttre på-

verkan och befrämja barnets utveckling och lärande.   

Detta kapitel kommer att handla om offentligrättsliga grundprinciper i skolverksamheten. Sko-

lan är barnets första kontakt med en myndighet, som troligtvis även kommer vara den längsta 

myndighetskontakten med en myndighet under livets gång. Det är skolan som kommer att in-

fluera barnets tankesätt och utveckling. Skolan, liksom andra myndigheter vilar på grundprin-

ciper för upprätthållandet av en säker rättsstat med förutsebarhet och effektivitet. Fullständ ig 

transparens ska råda vid myndighetsutövning mot enskilda. De principer som kommer att tas 

upp i det följande ingår i de grundpelare som anses definiera ett demokratiskt land som Sverige.  

 

3.2 Grundprinciper inom skolverksamheten 

Med anledning av att skolan är en förvaltningsmyndighet, så är de förvaltningsrättsliga lagarna 

inom området tillämpliga. En av de viktigaste principerna inom förvaltningsrättens område är 

legalitetsprincipen som kommer till uttryck i 1 kap. 1 § st. 3 RF. I paragrafen stadgas att den 

offentliga makten måste utövas under lagarna. Principen kommer till uttryck inom skolverk-

samheten då åtgärder som syftar till att inskränka individers fri- och rättigheter endast kan vid-

tas om det är reglerat genom lag.15  

En annan viktig princip inom skolverksamheten är objektivitets- och likhetsprincipen som stad-

gas i 1 kap. 9 § RF. Principen innebär att det vid myndighetsutövning är av stor vikt att allas 

likhet inför lagen beaktas, samtidigt som myndigheter bör iaktta saklighet och opartiskhet i all 

myndighetsutövning som berör enskilda, främst för att iaktta rättssäkerheten.  

Vidare är proportionalitets- och behovsprincipen av betydelse då all myndighetsutövning ska 

ha sin utgångspunkt i att ett betungande beslut för en enskild ska stå i rimlig proportion till den 

nytta som åtgärden medför.16 

                                                                 
15 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik, 4 u., 2016, s. 91. 
16 Engström, Fredrik & Hellman, Peter, Myndighetsutövning i skolan, 1 u., 2013, s. 34. 
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3.3 Förhållandet mellan principerna och övriga författningar på området 

Skolan är en myndighet och omfattas därmed av förvaltningsrättsliga föreskrifter. Detta innebär 

att viktiga principer inom det förvaltningsrättsliga området även har genomslagskraft inom sko-

lans verksamhet. 

Principernas syfte är att tillförsäkra rättssäkerheten för enskilda genom att alltid agera förutsäg-

bart genom enhetliga bedömningar för samtliga individer. Den formella lagkraftens princip som 

stadgas i 8 kap. 18 § RF är av stor betydelse inom offentligrätten, där lägre lag inte får stå i strid 

mot högre lag. Inom skolverksamheten aktualiseras detta i de fall då en åtgärd som står i strid 

mot någon av principerna eller författningarna av högre rang, inte får vidtas. 

Principerna kan på så vis likställas med grundlagarna och är överordnade i förhållande till andra 

författningar. Detta leder till en normhierarki av författningar, där vissa författningar står i högre 

rang än andra. Alla författningar är lika bindande, oavsett vem som utfärdat de, men de har 

olika värde i förhållande till varandra. Denna normhierarki är uppdelad i olika rang där grund-

lagar och författningar som antas av riksdagen har ett högre värde än förordningar som antas 

av regeringen; exempelvis RF i förhållande till grundskoleförordningen (SFS 1994:1194), där 

RF är av högre rang.17 Föreskrifter som antas av förvaltningsmyndigheter eller kommuner har 

ett lägre värde i jämförelse med förordningar. De föreskrifter som anses ha lägst värde är ex-

empelvis ordningsregler som utfärdas av skolrektor. Vad avser de allmänna råd som utfärdas 

av olika myndigheter som exempelvis Skolverket, är dessa allmänna råd endast vägledande och 

bör ses som icke bindande rekommendationer.18   

 

3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att skolan är en myndighet som omfattas av principer 

som har till syfte att främja rättssäkerheten i landet. Grundprinciperna vid myndighetsutövning 

är lagstadgade och framkommer av 1 kap. Principerna är legalitetsprincipen, objektivitets- och 

likhetsprincipen samt proportionalitets- och behovsprincipen.  

Skolans regelverk ska styras av dessa principer, och ska vara underordnad svensk lag. Eftersom 

skolan är en myndighet ska den vara underkastad grundlagar och andra författningar. Vidare 

råder det en normhierarki inom området där föreskrifter som antas av förvaltningsmyndighe ter 

                                                                 
17Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik, 4 u., 2016, s. 98. 
18 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik, 4 u., 2016. s. 98 ff. 
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är underställda grundlagar och andra författningar. Regler som utarbetas av rektorn anses vara 

underställda samtliga författningar och förordningar. Fördelen med att ha denna normhiera rk i 

ur ett offentligrättsligt perspektiv är att likformigheten i samtliga skolor blir densamma och 

förutsebarheten i detta bidrar till ökad rättssäkerhet.  
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4. Skolans interna uppbyggnad  
 

4.1 Inledning 

I detta kapitel ges en historisk inblick avseende utvecklingen av skolväsendet. Detta görs med 

utgångspunkt i hur det var förut och följs av en beskrivning av skolväsendet uppbyggnad i 

dagsläget samt ansvarsfördelningen mellan huvudman, skola och rektor.  

 

4.1.1 Historik 

Fram till 1600- talet bedrevs ingen form av regelbunden undervisning fram till dess att kyrkan 

tog initiativet till att påbörja undervisning för barn. Bakgrunden till initiativet var den kyrkolag 

som Karl XI utfärdat som innebar att barn inom församlingen skulle lära sig grundläggande 

kunskaper inom kristendomen.19 

År 1842 infördes den första folkskolestadgan i Sverige, som innebar en skyldighet för försam-

lingar och socknar att ha folkskolor.20 Ändamålet med detta var att skolan skulle utbilda alla 

medborgare till kristna medborgare. Det bestämdes att staten skulle bekosta seminarier, utge 

stipendier till behövande och lämna bidrag till särskilt fattiga kommuner för utgivande av lä-

rarlöner.21 Ansvaret för barnens utbildning var delat mellan stat och kyrka. Med tiden kom 

staten att överta makten för skolan och kyrkans inflytande minskade alltmer, en decentralise r ing 

av makten skedde och läroplanen ändrades till att vara grundad på en starkare vetenskaplig 

grund.22  

Fram till 1900- talet kom staten att stärka sin makt i skolan. Under andra halvan av 1900- talet 

fattade riksdagen beslut som kom att stärka den kommunala ekonomin och på så vis stärktes 

även det kommunala självbestämmandet.23  

 

4.2 Organisationen i skolan – skolans huvudmän och ledning 

Det offentliga skolväsendet har det allmänna som huvudman. Huvudman kan vara stat, kom-

mun eller landsting. Vidare kan kommunen vara huvudman för olika skolväsenden, alltifrån 

                                                                 
19 P. Lundgren, Ulf., Skolans huvudmannaskap och styrning , s. 1, mars 2010. 
20 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik, 4 u., 2016. s. 62. 
21 Ds U 1987:1 s. 46. 
22 P. Lundgren, Ulf., Skolans huvudmannaskap och styrning , s. 2, mars 2010. 
23 Lindensjö, Bo & P. Lundgren, Ulf, Utbildningsreformer och politisk styrning , 2000, s. 65. Se även Boström, 

Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 63. 
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förskola till gymnasieskola, vilket stadgas i 2 kap. 2 § SkolL. I förarbetena till SkolL betonas 

vikten av att skapa en förskola, skola och utbildning för vuxna av god kvalitet, där mål uppfylls 

och lärandet känns meningsfullt, stimulerande och tryggt oavsett om huvudman är kommun, 

stat eller skola.24 Det är av stor vikt att likvärdigheten och rättssäkerheten inte urholkas, obero-

ende av vem som är huvudman för en skola.25  

Kommunens skyldigheter som följer av SkolL åligger de kommunala nämnderna. Det är kom-

munfullmäktige som tillsätter de kommunala nämnderna i enlighet med 3 kap. 3 § kommuna l-

lagen (1991:900) [cit. KL]. KL är tillämplig vid utövandet av de kommunala uppgifterna inom 

nämnderna. Skolan är en del av den kommunala organisationen, genom att den är underställd 

nämnderna. På så vis omfattas nämndernas kompetens och verksamhet av KL vilket framgår 

av 2 kap. 2 § 3 st. SkolL. Även lokala styrelser kan ha hand om huvudmannaskapet. Detta kallas 

för brukarinflytande och stadgas i 4 kap. 15 § SkolL. Vidare kan nämnderna delegera stora 

ansvarsområden till förskolechef och rektor, men ansvaret är fördelat på så vis att rektorn har 

ansvaret för att tillsammans med personalen genomföra arbetet och utveckla verksamheten, 

medan nämnderna har ansvaret för den övergripande planeringen och verksamhetens inrikt-

ning.26 De kommunala nämnderna har ett övergripande ansvar för uppgiftens fullgörande, oav-

sett om det åligger kommunen eller huvudmannen.27 

Huvudmannens ansvarsområde är att se till att utbildningen genomförs i enlighet med SkolL 

och bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar, se 2 kap. 8 § SkolL. 

Ansvarsområdet för huvudmannen är vidsträckt, då det är många lagar, förordningar och styr-

dokument som bör följas. Huvudmannen bör även se till att personal vid olika skolenheter ges 

kompetensutveckling samt att rektorerna i kommunen ska ha en särskild utbildning, befatt-

ningsutbildning efter att de har tillträtt sin anställning. I enlighet med 4 kap. 3 § SkolL finns det 

ett uttryckligt krav på att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp 

och utveckla utbildningen.   

                                                                 
24 Prop. 2009/10:165 s. 247 ff. 
25 Prop. 2009/10:165 s. 247. 
26 Prop 2009/10:165 s. 248. 
27 Lerwall, Lotta (red.), Skola, Makt, myndighet, människa, 2014, s. 193. 
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Rektorns primära uppgift är att i enlighet med 2 kap. 9 § SkolL leda och samordna det pedago-

giska arbetet. Regleringen kring rektorns befogenheter finns i SkolL, förordningar och i läro-

planen.28 Denna reglering ger rektorn befogenhet att fatta självständiga beslut vid myndighets-

utövning.29 I specifika fall får rektorn uppdra åt anställda på skolenheten att fullgöra vissa spe-

cifika ledningsuppgifter under förutsättning att de anställda har tillräcklig kompetens och erfa-

renhet.30 Rektorn har möjlighet att delegera beslutanderätt till någon anställd på skolan eller 

uppdragstagare som anlitats av huvudmannen och som har tillräcklig kompetens samt erfaren-

het (se 2 kap. 10 § 2 st. SkolL). Dock finns det tillfällen då rektorn inte får delegera uppgifter 

till anställda vid skolan. Ett sådant tillfälle är när det rör sig om att stänga av en elev från skolan 

(se 5 kap. 14 § SkolL). Rektorns delegeringsmöjlighet, avseende beslutsfattande, begränsas ge-

nom att det uttryckligen anges i författning att delegering inte får ske.31 

 

4.3 Sammanfattning 

Utvecklingen av skolan tog fart runt år 1842 i och med inrättandet av folkskolor runt om i 

landet. Ansvaret för inrättandet åvilade kyrkan med anledning av hur samhället var uppbyggt 

under den tiden. I takt med sekulariseringen skedde även en decentralisering av makten över 

skolan kring år 1900 och staten övertog ansvaret över skolan helt.  

I dagsläget bedrivs skolan i en sådan form att det allmänna ska vara huvudman för skolverk-

samheten; detta kan vara stat, kommun eller landsting. I det fall kommunen är huvudman, är 

skolan underordnad de kommunala nämnderna, som får sitt uppdrag av kommunfullmäk tige 

för utövandet av sina uppgifter. 

Huvudmannen bär ansvaret för att se till att rättssäkerheten inom skolverksamheten inte urhol-

kas. Samtidigt är huvudmannens ansvar att se till att utbildningen bedrivs i enlighet med gäl-

lande bestämmelser inom skollagstiftningen. Ansvaret som huvudmannaskapet medför är vid-

sträckt. Utöver tillsyn över skolverksamheten, ansvarar huvudmannen även för vidare kompe-

tensutveckling för personalen på skolan. 

Rektorn kan fatta självständiga beslut vid skolverksamheten. Delegeringsmöjligheten för att 

uppdra personal att vidta specifika ledningsuppgifter får göras under förutsättning att den som 

                                                                 
28 Engström, Fredrik & Hellman, Peter, Myndighetsutövning i skolan, 2013, s. 22. 
29 Engström, Fredrik & Hellman, Peter, Myndighetsutövning i skolan, 2013, s. 22. 
30 Engström, Fredrik & Hellman, Peter, Myndighetsutövning i skolan, 2013, s. 22. 
31 Engström, Fredrik & Hellman, Peter, Myndighetsutövning i skolan, 2013, s. 50. 
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blir delegerad beslutanderätten har tillräckligt med kunskap och kompetens inom området. 

Dock får rektorn inte delegera rätten till avstängning av elever till annan personal inom skol-

verksamheten.  
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5. Barns fri- och rättigheter 
 

5.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar barns fri- och rättigheter i den utsträckning de kan komma att aktuali-

seras inom skolväsendet och ämnar att ge en fördjupning i dessa rättigheter inom skolan, när 

regelkomplexen är motstridiga.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av grundläggande fakta om barns fri- och rättigheter inom 

skolväsendet och följs av en analys samt granskning av när dessa rättigheter kan stå mot 

varandra. 

 

5.2 Barns fri- och rättigheter i skolan 
 

5.2.1 Rätten till utbildning 

Rätten till barns utbildning är en grundlagsskyddad rättighet som omfattas av 2 kap. 18 § RF. 

Rättigheten kommer även till uttryck i artikel 26 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rät-

tigheter. 2 kap. 18 § RF tar sikte på barns rätt till kostnadsfri och grundläggande utbildning som 

även ska vara obligatorisk. Rättigheten ska motsvara den rätt som återfinns i SkolL gällande 

barns rätt till grundskoleutbildning. Barns rätt till lärande stipuleras i ett flertal olika lagar, för-

ordningar och läroplaner. Samtliga barn i Sverige omfattas av rätten till en utbildning, även 

barn som är nyanlända och asylsökande har rätt till utbildning i Sverige.32 

Alla barn har en lika rätt tillgång till utbildning oberoende av hemvist, sociala och ekonomiska 

förhållanden enligt bestämmelsen i 1 kap. 8 § SkolL. Bestämmelsen är subsidiär och gäller 

endast om inte annat följer av särskilda bestämmelser i SkolL.33 I 1 kap. 8 § 2 st. SkolL finns 

en hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567) [cit. DiskrL] som tar sikte på att motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter samt möjligheter inom utbildningsområdet. Det är 

därmed av vikt att utbildningen som bedrivs i Sverige ska vara likvärdig inom varje skolform 

och fritidshem, oavsett vart utbildningen anordnas (se 1 kap. 9 § SkolL). Med likvärdig utbild-

ning avses att kvalitén i utbildningen ska vara likvärdig och hög samt leda till att de fastställda 

                                                                 
32 Prop. 2014:15:45 s. 13. 
33 Prop. 2009/10:165 s. 637. 
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målen kan uppnås, oavsett vart i landet man befinner sig.34 De fastställda målen kan i sin tur 

utformas på olika sätt med beaktande av vilka förutsättningar och behov som krävs för barnen.  

I 1 kap. 4 § SkolL är syftet med utbildning för barn och vuxna att utveckla kunskaper, främja 

elevers utveckling och lärande. Dessutom ska utbildningen inge respekt och kunskap om de 

mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället bygger på. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 be-

tonas vikten av en utbildning som ”ska främja alla elevers utveckling och lärande, samt en 

livslång lust att lära”.35 

Med barn och elevers rätt till utbildning, följer även skyldigheter, nämligen skolplikten. Samt-

liga barn och elever som är bosatta i Sverige har en obligatorisk skolplikt. Detta följer av 7 kap. 

2 § SkolL och innebär att elever har skolplikt under grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 

eller sameskolan. Skolplikten innebär en närvaroplikt för barnet. Barn som inte är folkbokförda 

i Sverige ska ändå anses vara bosatta i landet med anledning av vad som följer av 29 kap. 2 § 

SkolL. Därmed omfattas även barn som är asylsökande, har tillfälligt uppehållstillstånd eller är 

att betrakta som gömda barn i enlighet med 29 kap. 2 § 2 st. SkolL av en ovillkorlig rätt till 

utbildning. Undantaget för skolplikt i grundskolan är om förutsättningarna för medgivande är 

godtagna i enlighet med 24 kap. 23-25 § § SkolL. Barn som anses vara bosatta i landet, men 

som inte är folkbokförda har ingen skolplikt, men har ändå samma rätt till utbildning som skol-

pliktiga barn.36 

Skolplikten inträder för barn under höstterminen det kalenderår de fyller sju år och upphör vår-

terminen det nionde skolåret, alternativt det tionde året om eleven går i specialskola efter att 

eleven börjat fullgöra skolplikten (se 7 kap. 10 § SkolL). Huvudregeln är att det görs en kopp-

ling till antalet skolår från när skolplikten ska upphöra, alternativt om eleven inte uppnått kun-

skapskraven ska skolplikten upphöra ett år senare, dock innan eleven fyllt 18 år.37 Fullgörandet 

av skolplikten delas mellan vårdnadshavaren som har en skyldighet att se till att barnet går till 

skolan, ett tillsynsansvar för hemkommunen som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt samt 

en informationsplikt för huvudmannen ifråga om skolk, se 7 kap. 20-23 § § SkolL. Om en elev 

inte inställer sig till skolan och försummar skolplikten kan vårdnadshavaren därmed bli ansva-

rig för detta. Hemkommunen kan därmed förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 

                                                                 
34 Prop. 2009/10:165 s. 638. 
35 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  2011, s. 7. 
36 Prop. 2014/15:45 s. 13. 
37 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016., s. 184. 
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skyldigheter, och föreläggandet kan förenas med vite. Föreläggandet utdöms i det ifall då alla 

andra åtgärder är uttömda och åtgärder som syftar till att finna en lösning på frivillig väg, inte 

har givit utsatt effekt.38 

 

5.2.2 Rätten till utbildning och skolplikt; en rättighet och samtidigt ett tvång? 

Skolundervisningen i Sverige är en lagstadgad rättighet samtidigt som det är en skyldighet; alla 

barn har rätt till en utbildning samtidigt som det råder skolplikt. Diskrepansen som råder mellan 

författningarna kommer tydligt till uttryck i 2 kap. 18 § RF där följande anges: 

”Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande 

utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns.”  

Ser man till den första meningen är den till viss del kontradiktorisk då barnet har rätt till utbild-

ning men samtidigt som det är tvång att infinna sig i skolan. Ett likadant stadgande kommer 

även till uttryck i 7 kap. 3 § SkolL med hänvisning till grundlagen. Av förarbetena utläses det 

att rätten till utbildning är skyddad i FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention 

om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt Europakonventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).39 

Rätten till utbildning är en grundlagsskyddad rättighet som omfattas av 2 kap. 18 § RF. I för-

hållande till andra fri- och rättigheter i rättighetskatalogen anses denna rättighet ha ett tämligen 

svagt grundlagsskydd.40 En grundlag som har ett svagare grundlagsskydd står inte i lika hög 

rang som de absoluta eller de relativa fri- och rättigheterna. En sådan svagare grundlag, ska 

tolkas i ljuset av andra kompletterande författningar så som SkolL och i ljuset av gällande prin-

ciper om barnets bästa.41 Rätten till utbildning är en social rättighet och kan ses som en mål-

sättningsparagraf, där det allmänna ska verka för att alla barn ska få en kostnadsfri utbildning. 

Den ger dock inga särskilda rättigheter utöver vad som föreskrivs i SkolL.  

Den lagstiftade plikten för barn att infinna sig i skolan medför ett större ansvar för skolan att se 

till att barnen inte är föremål för mobbing, kränkning och andra missgynnsamma åtgärder. Ut-

bildningen som bedrivs ska ske med utgångspunkt ur barnets bästa, vilket stadgas i 1 kap. 10 § 

                                                                 
38 Prop 2009/10:165 s. 710. 
39 Prop 2009/10:165 s. 698. 
40 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015. s. 189 & s. 204. 
41 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015., s. 189. 
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SkolL. Barnets bästa kommer ursprungligen till uttryck i artikel 3 i Barnkonventionen och in-

nebär att åtgärder eller beslut som berör ett barn ska ske till största möjliga förmån för barnets 

bästa.42 Vidare nämns det i förarbetena till SkolL att bedömningen för vad som anses vara bar-

nets bästa sker med utgångspunkt i vilka konsekvenser en åtgärd kan komma att få för barnet. 

I praktiken innebär detta ett vidsträckt ansvar för skolan som ska försäkra och att inget barn blir 

utsatt för kränkande behandling.  

I skolans fostransuppdrag som återfinns i både läroplanen och 1 kap. 5 § SkolL belyses kunskap 

och fostran som två väsentliga begrepp i läroplanen. Skolans fostransuppdrag innebär att skolan 

ska överföra grundläggande värden, regler och handlingskompetens till eleverna.43 Principer 

som ämnar till att stärka människans okränkbarhet förekommer både i SkolL, DiskrL, läropla-

nen och i grundlagen. SkolL bestämmelser gällande barns okränkbarhet i undervisningen kom-

pletteras av DiskrL för att kunna skydda barnen från olika former av kränkande behandling. I 1 

kap. 8 § st. 2 SkolL finns en direkt hänvisning till diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 1 § DiskrL 

där det anges att:  

”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättighe ter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, relig-

ion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”  

Vidare föreskrivs det i 2 kap. 5 § DiskrL att den som bedriver skolverksamhet inte får diskri-

minera något barn eller elev. För att det ska anses vara diskriminering krävs det att kränkningen 

eller missgynnandet har ett kausalt samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

som nämndes ovan. Att tvinga en elev att närvara på en lektion som står i strid med elevens 

eller föräldrarnas religiösa övertygelse skulle därmed kunna vara något som anses vara av krän-

kande art.  

 

5.3 Religionsfrihet i skolan 

Religionsfriheten kommer till uttryck i 2 kap. 1 § p. 6 RF där det anges att var och en är tillfö r-

säkrad friheten att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Religionsfriheten är 

den enda av opinionsfriheterna i 2 kap. 1 § RF som är av absolut karaktär. Det är därmed av 

                                                                 
42 Prop 2009/10:165 s. 638 
43 SOU 1992:94 s. 33 ff. 
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stor vikt att religionsfriheten är tydligt definierad, särskilt vad som avses vid utövandet av re-

ligionen. I förarbetena till RF lägger man stor vikt vid vad som menas med att utöva sin religion.  

Bull och Sterzel nämner en viktig distinktion för vad som omfattas av religionsfriheten; reli-

giösa handlingar som kan relateras till någon av de övriga opinionsfriheterna torde inte omfattas 

av religionsfriheten, utan omfattas istället av skyddet som ges dessa inom grundlagen.44 Vidare 

menar de att religiösa handlingar som sker i samband med någon av de övriga opinionsfrihe t-

erna som exempelvis yttrandefrihet och mötesfrihet inte inryms i religionsfriheten utan ses istäl-

let som yttranden och sammankomster.45 Religionsfriheten i RF har således en snäv tolkning 

av vad som omfattas av utövandet av sin tro. Detta kom till uttryck när Högsta domstolen (HD) 

i ett mål menade att religionsfriheten är snäv i sin mening och andra friheter som kan komma 

till uttryck i samband med religionsfriheten får begränsas i den utsträckning som anges för re-

spektive frihet.46  

Målet handlade om Åke Green, som under en söndagsgudstjänst höll en predikan om homosex-

ualitet och gjorde uttalanden om homosexualitet som en abnormitet. HD gjorde en prövning där 

de och utgick från hur Europadomstolen skulle ha dömt i målet och kom fram till att Åke Greens 

predikan, som baserades på hans tolkningar av Bibeln, som stod i överensstämmelse med hans 

religiösa övertygelse. HD ansåg att en fällande dom skulle innebära en inskränkning som inte 

var proportionerlig och som därmed kunde utgöra en kränkning av Europakonventionen. Frå-

gan som uppkom var huruvida pastorn kunde åtalas för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § 

brottsbalken (1962:700) [cit. BrB] eller om tillämpningen av stadgandet ansågs strida mot ytt-

randefriheten och religionsfriheten. Av detta rättsfall kan slutsatsen dras att pastorn inte kunde 

fällas för sin predikan då HD fann att en fällande dom skulle utgöra en kränkning av EKMR. 

En avvägning bör därmed göras med grund i en proportionalitetsbedömning för att se om det 

är en tillåten inskränkning avseende religionsfriheten eller yttrandefriheten.47 

Victoria Envist nämner i sin avhandling en avvägning mellan den positiva och den negativa 

religionsfriheten i anslutning till skolplikten. I en skrivelse från Skolverket 2003 som behand-

lade elevers bärande av burka i skolan omnämndes den positiva och den negativa religionsfr i-

heten.48 Det som Skolverket kom fram till var den positiva religionsfriheten innebar en möjlig-

het att kunna manifestera och uttrycka sig genom sin klädsel och sin tro medan den negativa 

                                                                 
44 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, 3 u., 2015, s. 67. 
45 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, 3 u., 2015, s. 67. 
46 Se NJA 2005 s. 805 om fallet med pastor Green och hans predikan ”Man och kvinna – Guds skapelseordning”. 
47 SvJT, 2006 s. 241. 
48 Enkvist, Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar, 2013, s. 217. 
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religionsfriheten innebar motsatsen; det vill säga rätten att inte behöva bli föremål för sådana 

religiösa manifestationer. Sammanfattningsvis kom Skolverket i denna skrivelse fram till att 

om eleverna bar burka på grund av religiösa skäl, hänförde sig den uppkomna frågan till di-

stinktionen mellan elevernas positiva religionsfrihet och övriga elevers negativa religionsfrihet.  

I skrivelsen framförde Skolverket vikten av att Europadomstolens praxis har tillmätts betydelse 

och därmed torde den negativa religionsfriheten ha ett starkare skydd.49 Frågan som därmed 

uppkommer är vilken praxis de har hänfört sig till. I enskilda fall innebär Skolverkets skrivelse  

att lärare kan förbjuda heltäckande slöjor under förutsättning att slöjan försvårar kontakten mel-

lan lärare och elev, alternativt är ett hinder i säkerheten i undervisningen som på laboratorier. 50 

En annan skrivelse som har publicerats av Skolverket behandlar också ämnet om slöjor som 

bärs av elever i undervisningen.51 Med stöd av Europakonventionen, RF, DiskrL samt bestäm-

melser inom SkolL som syftar till religionsfriheten konstaterade Skolverket att ett generellt 

förbud mot slöja inte kunde införas. Dock kan det i enskilda fallet finnas utrymme för läraren 

att göra en sådan bedömning att förbjuda slöja i undervisningen. 

I ett uppmärksammat fall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) undervisades fyra syskon 

av sina föräldrar genom en online skola som inte var godkänd enligt Skolverket. Frågan som 

uppkom var huruvida skolplikten kan fullgöras på annat sätt än genom det som stadgas i 7 kap. 

4 § SkolL eller enligt bestämmelserna i 24 kap. SkolL. De fyra syskonen ansåg att deras behov 

avseende utövandet av judendomen beträffande bön och mathållning inte fullgjordes när de 

befanns i skolan och ville därmed ha hemundervisning. 

För att hemundervisning ska aktualiseras krävs det att undervisningen ska ses som ett fullgo tt 

alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt 24 kap. 23 § SkolL. HFD 

konstaterade att barnens speciella förutsättningar för att kunna utöva sin judiska tro inte ut-

gjorde synnerliga skäl för barnen att fullgöra sin skolplikt hemma.52 I förarbetena till SkolL 

beviljas inte tillstånd för hemundervisning på religiösa eller filosofiska grunder.53 Anledningen 

till detta är att skolan ska vara en icke konfessionell myndighet och utbildningen som bedrivs 

ska vara saklig och allsidig för att alla kan delta i undervisningen.54 Hemundervisning kan där-

med inte aktualiseras på de grunder som angavs i det ovannämnda rättsfallet från HFD eftersom, 

                                                                 
49 Victoria Enkvist s. 217. 
50 Enkvist, Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar, 2013, s. 217. 
51 Enkvist, Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar, 2013, s. 222. 
52 HFD:s mål nr. 6107–12. 
53 Prop. 2009/10:165 s. 523 
54 Prop. 2009/10:165 s. 523 ff. 
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ett godkännande av sådan hemundervisning (på grund av religiösa skäl) skulle acceptera det 

faktum att alla barn är olika värda och att deras utövande av religion i det offentliga rummet 

ska begränsas till det privata rummet. En sådan begränsning skulle kunna ses som integrite ts-

kränkande och oförenligt med Europakonventionen.  

För att ett medgivande för hemundervisning ska ges krävs det att synnerliga skäl föreligger. I 

förarbetena nämns synnerliga skäl som exempelvis en resa under en längre period eller filmin-

spelning.55 Dock ska lagrummet tillämpas med stor restriktivitet.56 

 

5.4 Skolplikten: en begränsning i rörelsefriheten eller en grundlagsskyddad 

rättighet? 

Rörelsefriheten är en relativ rättighet som kommer till uttryck i 2 kap. 8 § RF och har ett svagare 

grundlagsskydd. Detta innebär att en begränsning genom lag kan ske (se 2 kap. 20 § RF). Rät-

tigheten innebär en generell rörelsefrihet som syftar till att tillförsäkra samtliga medborgare att 

ha möjligheten till ”att förflytta sig inom riket och att lämna det”. Begränsningen av rörelsefr i-

heten kan ske i olika former, men grundtanken är att det sker med stöd i lag. Det finns olika 

former av begränsningar i rörelsefriheten. Exempel på detta är tvångsmässigt omhändertagande 

vid misstanke om brott, värnplikt och tjänsteplikt. En begränsning som åsyftar till att inskränka 

en individs rättigheter kan ses som ett ingrepp.57 Därvid uppkommer frågan om skolplikten som 

stadgas i 7 kap. 2 § SkolL ska ses som en begränsning av rörelsefriheten i 2 kap. 8 § RF eller 

om det är fråga om betungande offentligrättsligt ingrepp enligt 8 kap. 2 p. 2 § RF.  

I ljuset av skolplikten kan diskussion föras huruvida kvarsittning är att betrakta som en begräns-

ning i rörelsefriheten eller inte. Kvarsittning innebär att en elev få stanna kvar efter skoltid 

under högst en timme efter avslutad skoldag alternativt en timma innan påbörjad skoldag under 

förutsättning att det sker under uppsikt av lärare.58 Kvarsittning är inte reglerat i lag men i för-

arbetena nämns att kvarsittning får vidtas endast för det fall att en utvisning från klassrummet 

har visat sig vara verkningslös.59 Att kvarsittning ska tillämpas restriktivt och som en sista åt-

                                                                 
55 Prop. 2009/10:165 s. 885. 
56 Prop. 2009/10:165 s. 885. 
57 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 216. 
58 Engström, Fredrik & Hellman, Peter, Myndighetsutövning i skolan , 2013, s. 109. 
59 Prop. 2009/19:165 s. 683. 
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gärd har med proportionalitetsprincipen att göra. Däremot saknas det legala sanktioner för lä-

rare att fysiskt kvarhålla elever på kvarsittning. Detta kan, i ljuset av rörelsefriheten ses som ett 

utflöde av individens rätt till rörelsefrihet och möjligheten till att inte kunna begränsa friheten 

då lagstöd saknas. 

Det är en problematisk gränsdragning mellan 2 kap. RF och en rättighetsbegränsning som fram-

kommer av 8 kap. 2 § p 2 RF, vilket framkommer av SIA skolmålet.60 Målet handlar om en 

skolförordning som hade bestämmelser som reglerade en så kallad samlad skoldag. En samlad 

skoldag innebar att eleverna tvingas vara i skolan utan att ha undervisning. HFD kom fram till 

att en samlad skoldag utgjorde en rättighetsbegränsning och att lagstöd krävs. HFD:s inställning 

till fri- och rättigheter har därmed varit tämligen restriktiv. Det har diskuterats huruvida de 

skulle bedömt på ett annat sätt i dagsläget med rådande lagar och normer som reglerar barns 

fri- och rättigheter som inte tillvaratogs i lika stor utsträckning som förr. En stark faktor till att 

HFD skulle kunnat bedöma annorlunda i dagsläget med anledning av om skolplikten omfattas 

av att befinna sig på skolan men inte ha undervisning. 

Det finns ett tekniskt förhållande mellan 2 kap. RF samt 8 kap. RF avseende betungande of-

fentlig rätt och en viss gränsdragningsproblematik.  

En sådan gränsdragning kom till uttryck i ett fall där en tågpassagerare hade avlägsnats från ett 

tåg då denne personen uppträdde hotfullt och ofredade tågvärden. JO kunde konstatera att vis-

serligen finns det stöd i lag för ett sådant avlägsnande i järnvägstrafiklagen (1985:92), dock för 

att förutsättningarna för det ska vara uppfyllda så måste man inte vidta strängare medel än för-

hållandena kräver; ett första steg är att försöka tala den berörde tillrätta. Ett direkt ingripande 

som syftar till att avlägsna en person från platsen anses av JO i detta fall vara ett riktat ingrepp 

mot den berördes integritet.61 

Om det rör sig om en fri- och rättighet som omfattas av 2 kap. RF så kan den inte omfattas av 

normgivningsbestämmelserna i 8 kap. RF. Det kan vara en svår gränsdragning då begränsningar 

kan ses som inskränkningar i fri- och rättigheter men 2 kap 8 § RF har dock företräde i sådana 

situationer. 

Då rörelsefriheten omfattas av 2 kap. 8 § RF så får den inte hänföras till bestämmelserna om 

betungande offentlig rätt som stadgas i 8 kap. 2 § p. 2 RF med anledning av att det ska ses som 

en begränsning i rörelsefriheten som stadgas i 2 kap. 8 § RF. Skulle det istället ses som ett 

                                                                 
60 RÅ 1981 2:14. 
61 JO:s ämbetsberättelse 1991/92 s. 384. 
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ingrepp i enlighet med 8 kap. 2 § p. 2 RF så skulle det innebära att förordnande enligt 8 kap. 3 

§ RF är möjlig, vilket inte så är fallet.  

I de materiella bestämmelserna om något omfattas av 2 kap. 8 § RF så innebär det att riksdagen 

är den som har beslutanderätten över kompetensfrågor för vem som kan besluta om sådana 

åtgärder. Det finns tydliga materiella bestämmelser som omfattar 2 kap. RF till skillnad från 8 

kap. RF där det inte finns några materiella krav som det finns i exempelvis 2 kap. 20 § RF. Den 

primära skillnaden ligger i att 2 kap. RF finns en snäv möjlighet till delegation, då huvudrege ln 

är att det endast får ske genom stöd av lag, medan 8 kap. 2 § p. 2 RF uppställer inga materie lla 

skyddsbestämmelser och delegering av sådana åtgärder är möjlig i större utsträckning. 

Eftersom skolplikten är en rättighet, men samtidigt en skyldighet för barnen att infinna sig i 

skolan så kan det diskuteras huruvida skolplikten kan uppfattas som en begränsning av rörelse-

friheten. Rent generellt innebär det en begränsning i rörelsefriheten då det finns ett tvång som 

klart framgår av lagtexten för barnen att infinna sig i skolan. Ser man dock till de materie lla 

bestämmelserna så är skolplikten en social rättighet, som inte tillmäts lika starkt värde som 

övriga fri- och rättigheter som finns i 2 kap. RF.  

De sociala rättigheterna tillförsäkrar en positiv prestation från det allmännas sida; att tillfö rse 

varje elev undervisning i skolan. Dock ger inte författningen något vidare stöd för detta utöver 

vad som framkommer enligt SkolL. Skolplikten kan därmed inte anses inskränka rörelsefr i-

heten, då skolplikten i sig bör ses istället som en vanlig skyldighet som faller utanför rörelse-

frihetens område.62 En sådan skyldighet innebär att det krävs fortfarande lagstöd, dock att de-

legering till regeringen är möjlig i enlighet med 8 kap. 2 § p. 2 och 3 § RF. Denna bedömning 

gjordes även i SIA-skolmålet som handlade om skyldigheten för elever att infinna sig i skolan 

trots att de inte hade undervisning (s.k. samlad skoldag) och ett förordnande om detta ansågs 

inte påverka rörelsefriheten.  

Summa summarum så är rätten till utbildning en social rättighet som har ett svagare grundlags-

skydd än övriga fri- och rättigheter i 2 kap. RF då stadgandet inte ger några särskilda rättighe ter 

utöver vad som föreskrivs i paragrafen samt i SkolL.63 Rörelsefriheten är en relativ rättighet 

                                                                 
62 Bernitz, Hedvig, Barns rättigheter: Finns fri och rättigheter i skolans värld?, FT, häfte 2 2011, s. 244. 
63 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 208. 
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som kan begränsas genom lag (2 kap. 20 § RF). Dock inskränker inte skolplikten i rörelsefr i-

heten då skolplikten anses vara en social rättighet som faller utanför rörelsefrihetens bestäm-

melser i 2 kap. 8 § RF.  

5.5 Sammanfattning 

Barns rätt till utbildning är en folkrättslig rättighet som kommer till uttryck i artikel 26 i FN:s 

allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Utöver detta är det en grundlagsstadgad rättighet 

för barn att få en kostnadsfri utbildning i Sverige vilket framkommer av 2 kap. 18 § RF. Med 

rättighet till en kostnadsfri utbildning så följer det även skyldigheter för barn då de har en obli-

gatorisk skolplikt som kräver deras närvaro i skolan. Det finns en ansvarsfördelning för barnens 

fullgörande av skolplikten som delas mellan vårdnadshavare, hemkommun samt huvudman 

inom kommunen. Fullgör eleven inte sin skolplikt kan det föreläggas vite för elevens vårdnads-

havare. 

Elevens fri- och rättigheter kommer även till uttryck i skolan; vad eleven har för religion och 

även i vilken utsträckning elevens rörelsefrihet exempelvis begränsas.  

Religionsfriheten är en rättighet som är grundlagsstadgad och framkommer av 2 kap. 1 § p. 6 

RF. Då inget annat framgår av lagrummet så anses även barn omfattas av denna bestämmelse.64 

Religionsfriheten i skolan kan ses som en avvägning mellan den positiva och negativa relig-

ionsfriheten. Diskrepansen råder mellan enskildes rätt till att utöva sin religion i förhållande till 

andras negativa religionsfrihet, det vill säga rätten till att de inte ska bli föremål för religiösa 

manifestationer. Enligt Skolverkets skrivelse om ett enskilt fall avseende elever som bär burka 

så torde övriga elevers negativa religionsfrihet ha ett starkare skydd, för vilket Skolverket hän-

visade till Europadomstolens praxis. Det råder lite oklarheter kring detta, främst med anledning 

av den praxis som Europadomstolen har hänfört sig till. För elever som uttrycker sin religion 

genom kläder kan det anses vara en begränsning i deras fri- och rättigheter att övriga elevers 

negativa religionsfrihet väger tyngre än deras egna.  

Rörelsefriheten är en relativ frihet som stadgas i 2 kap. 8 § RF och kan begränsas endast med 

stöd i lag. Ser man till elevers rörelsefrihet i skolan, kan den begränsas genom kvarsittning, 

dock enbart under en period som varar längst en timme efter avslutad skoltid, alternativt en 

timme innan påbörjad skoldag. 
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Åtgärder som syftar till att begränsa elevers fri- och rättigheter på något sätt ska ske i enligt 

proportionalitetsprincipen. 

 

6. Tvångsmedel och disciplinära åtgärder i skolan 
 

6.1 Inledning 

Elevens lärande är i ständigt fokus i media. Skolmiljön skall präglas av trygghet och eleven ska 

känna ett lugn över att befinna sig i skolan för att kunna lära sig. I takt med moderniseringen 

och ett mer digitaliserat samhälle har även fler objekt som stör ordningen och tryggheten i ett 

klassrum blivit allt mer vanligt.  

Detta kapitel belyser syftet med ordningsreglerna i skolan samt hur långtgående åtgärder en 

lärare kan vidta för att upprätthålla ordningen i klassrummet eller övrigt i skolan. Vad har rektor 

och läraren för befogenhet avseende vidtagande av disciplinära åtgärder och i vilken utsträck-

ning kan dessa åtgärder komma att ses som en inskränkning i elevens fri- och rättigheter? Situ-

ationer som föranleder lärare att agera i nödvärn kommer också att tas upp i det följande, 

Fokus kommer således att ligga på när lärare eller rektor vidtar disciplinära åtgärder och de 

situationer som kan uppkomma och i vilken utsträckning dessa åtgärder kan komma att ses som 

en inskränkning i elevens integritet.  

 

6.2 Ordningsregler i skolan 

Det som ligger till grund för en elevs lärande är att denne ska ha ordning och trygghet under 

skoltiden. På senare år har detta kommit att belysas i större utsträckning med anledning av ny 

lagstiftning samt föreskrifter inom det berörda området.65 Eleverna vistas en stor del av dagen 

på skolan, och för att de ska kunna klara av sina studier är det av stor vikt att studiemiljön 

präglas av ordning och trygghet.66 Eftersom grundskolelever har en skolplikt som kräver att de 

måste befinna sig i skolan så krävs det också att skolan är en trygg plats där elevers integr itet 

inte kan komma att inskränkas vare sig av andra elever eller av lärare. Detta har dock inte alltid 

varit en självklarhet. Barn och elevers trygghet i skolan diskuterades inte förrän under 1990-

                                                                 
65 Se Prop. 2006/07:69 s. 8, se även Skolverket, Trygghet och studiero, 2014. 
66 Prop. 2006/07:69 s. 8 
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talet då diskussioner fördes huruvida elever bör ha samma rätt till en god arbetsmiljö som lä-

rare.67 Det har därför utarbetats ordningsregler i skolan för att kunna skapa en god studiemiljö.  

Ordningsreglernas främsta syfte är att se till att skapa en god studiemiljö och arbetsro i skolan. 68 

Reglerna framställs inom skolorganisationen. Numera finns det ett uttryckligt krav i 5 kap. 5 § 

SkolL på att ordningsregler ska finnas i varje skola. Det är rektorn som beslutar om ordnings-

reglerna och reglerna ska utarbetas i samförstånd med skolledare, lärare och vårdnadshavare. 69 

Ordningsreglerna är underställda lagar och förordningar. I praktiken innebär detta att lärare eller 

rektorer, vid en överträdelse av ordningsreglerna, inte kan vidta några egna disciplinära åtgärder 

än de som följer av lagar och förordningar. Skolverket har några uppställda kriterier för hur 

ordningsregler för samtliga skolor ska se ut: 

- ”Reglerna ska vara konkreta och lättförståeliga och uppfattas som rättvisa av eleverna. 

 

- Reglerna ska inte strida mot lag eller annan författning 

 

 

- Reglerna och tillämpningen därav får inte medföra att elever eller personal blir diskri-

minerade eller kränkta. 

 

 

- Reglerna ska tydligt ange konsekvenserna av brott mot reglerna”.70 

 

I 5 kap. 5 § SkolL framgår det att rektorn ska utarbeta ordningsregler i samförstånd med ele-

verna. Det framgår tydligare av 4 kap. 9 § SkolL att eleverna ska stimuleras till att aktivt arbeta 

med frågor som berör deras utbildning och inflytandet samt information ska anpassas efter ålder 

och mognad.  

 

                                                                 
67 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 303. 
68 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 304. 
69 Prop. 2006/07:69 s. 8 ff. 
70 Engström, Fredrik & Hellman, Peter, Myndighetsutövning i skolan , 2013, s. 99. Se vidare i not. 3 om Skolver-

kets vägledning 06:960, Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö.  
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6.2.1 Rektor och lärares befogenhet att vidta disciplinära åtgärder 

Lärare arbetar på ett förebyggande sätt med att ständigt iaktta ordningsreglerna för att hjälpa 

till att utveckla elevernas respekt för alla människors lika värde. Elever kan dock ändå välja att 

bryta mot ordningsreglerna och det är då de disciplinära åtgärderna aktualiseras. Disciplinära 

åtgärder får vidtas endast i syfte att tillförsäkra elever trygghet och studiero enligt 5 kap. 6 § 

SkolL. Det är åtgärder av fysisk karaktär som kan hänföras till barnets integritet. Åtgärder som 

är av disciplinär karaktär får inte användas som bestraffning för elevens tidigare beteende, utan 

ska ske med hänsyn till barnets framtida beteende och med hänsyn till barnets bästa vilket re-

gleras i 1 kap.10 § SkolL.71  

De disciplinära åtgärder som står till förfogande enligt SkolL får aldrig inskränka elevernas 

grundläggande fri- och rättigheter som stadgas i RF. Detta innebär även att elever som använder 

sig av sin grundlagsfästa yttrande- och informationsfrihet inte kan komma att bli utsatt för nå-

gon form av disciplinär åtgärd, då det skulle stå i strid med RF.72 Det kan dock finnas situationer 

som är oklara och där elevens grundlagsskyddande rättigheter står i kombination med ett bete-

ende som är i strid med ordningsreglerna. I sådana situationer måste åtgärderna ändå vidtas med 

en försiktighet för att tillförsäkra att elevens fri- och rättigheter inte inskränks.  

Rektorn och lärarens befogenhet att kunna vidta disciplinära åtgärder stipuleras i 5 kap. 6 § 

SkolL där det framkommer att lärare och rektor kan vidta omedelbara åtgärder i syfte att till-

försäkra eleverna trygghet och studiero, alternativt för att komma till rätta med en elevs bete-

ende som står i strid med ordningsreglerna.  

Rektor och lärare får besluta vid fråga om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfä l-

lig placering vid annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål, vilket framgår 

av 5 kap. 7-23 § SkolL. Rektorns befogenhet till disciplinära åtgärder är tämligen mer vidsträckt 

och gäller oavsett tid och plats förutsatt att det sker i dennes yrkesutövning. Detta kan jämföras 

med lärarens befogenheter som enbart gäller när eleverna står under ledning av läraren alterna-

tivt under pågående undervisning.73 Rektorn och lärarens befogenheter avseende vidtagande av 

omedelbara och tillfälliga åtgärder som framgår av paragrafen får ske oavsett tidpunkt och plats, 

under förutsättning att det sker i deras yrkesutövning. Vad som avses med yrkesutövning har 

inte definierats i förarbetena till SkolL, det kan dock likställas med ingripanden som sker i 

                                                                 
71 Prop. 2009/10:165 s. 323  
72 Engström, Fredrik & Hellman, Peter, Myndighetsutövning i skolan , 2013, s. 105. 
73 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 306. 



 

29 
 

samband med skoltid, under skoltid eller på någon annan plats där skolan bedriver skolverk-

samhet.74 Med omedelbara och tillfälliga åtgärder avses ingripanden som har till syfte att 

komma tillrätta med en akut situation under en kort och begränsande tid.75 

Den allmänna befogenheten för rektorer och lärare är tämligen vidsträckt och är inte tydligt 

exemplifierat i lagen. I propositionen till SkolL anges dock olika fall som kan komma att aktu-

aliseras och som omfattas av den allmänna befogenheten. Dessa situationer kan vara sådana 

som ämnar till att sära på två elever som exempelvis omflyttningar i klassrummet och tillrät ta-

visningar. Vidare spelar det inte större roll om detta sker på skolan eller inte, vikten läggs istället 

vid att det är under lärarens uppsikt alternativt under undervisningen. På så vis omfattas även 

lärarens befogenheter under friluftsdagar, när läraren äter med eleverna och alternativt under 

rasttiden. Typsituationerna kan i de flesta fall komma att kompletteras då rekvisiten för lärarnas 

allmänna befogenhet att tillgripa disciplinära åtgärder fångar upp de flesta typsituationer och 

gör därmed deras allmänna befogenhet tämligen mer vidsträckt. Förskola omfattas inte av 

denna bestämmelse, enligt 5 kap. 2 § SkolL. Däremot omfattas fritidshem denna bestämmelse.76 

  

Vissa typsituationer kommer tydligt till i enskilda paragrafer, så som utvisning ur klassrummet 

och kvarsittning för eleverna (se 5 kap. 7 § SkolL samt 5 kap. 8 § SkolL), men även dessa 

omfattas av den allmänna befogenheten som tillkommer rektor och lärare. 

 

6.2.2 Rektor och lärares tillsynsansvar i skolväsendet 

Det kan konstateras att bestämmelsen i 5 kap. 6 § SkolL är avsedd för rektor och lärare till syfte 

att kunna sära på två elever som bråkar eller förhindra elevers pågående skadegörelse.77 Men 

hur långt lärarens befogenhet att ingripa fysiskt inom ramen för sin tillsynsplikt är tämligen 

oklar vid ett utläsande ur paragrafen. Av den anledningen har praxis från HD kommit att vara 

avgörande för hur lärare kan ingripa fysiskt inom ramen för deras tillsynsplikt.  

Ett fall från HD kom att beröra frågan, om en lärare vid utövning av sin tillsynsplikt har gjort 

sig skyldig till ringa misshandel.78 En lärare hade under lunchtid i skolan tagit grepp om en 

elevs nacke och orsakat denne smärta, ömhet och rodnad. Frågan som uppstod var om detta var 

                                                                 
74 Engström, Fredrik & Hellman, Peter, Myndighetsutövning i skolan , 2013, s. 105. 
75 Prop. 2009/10:165 s. 680. 
76 Prop. 2009/10:165 s. 680 ff.  
77 Prop. 2009/10:165 s. 680 ff. 
78 Se NJA 1988 s. 586 beträffande lärares tillsynsplikt. 
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att bedöma som misshandel i enlighet med 3 kap. 5 § BrB. Läraren trodde sig ha agerat i enlighet 

med skolans ordningsregler då stökiga elever skulle föras omedelbart till rektorsexpeditionen 

och att vidare diskussion inte skulle förekomma inför övriga elever. HD kom fram till att lära-

rens ingripande mot eleven var befogat då det var fråga om en påtaglig störning under lunchen 

och att det stod i överensstämmelse med lärarens skyldigheter. Vidare var det inte heller ostri-

digt att läraren orsakat eleven skada genom att tillgripa denne vid nacken vid upprepade till-

fällen och därmed orsakat eleven smärta, ömhet och rodnad. HD fastslog att det inte förelåg 

någon nödvärn- eller nödsituation i det aktuella fallet och med anledning av att det har varit 

förbjudet för lärare att utsätta elever för aga eller liknande åtgärder sedan 1958 ansåg HD att 

läraren hade gått utöver sin tillsynsplikt i det aktuella fallet och dömdes därmed för misshande l. 

HD angav att en lärare vid utövandet av sin tillsynsplikt inte kan vara avskuren alla möjlighe ter 

till kroppsligt ingrepp mot elever även om det inte är fråga om en nödvärn- eller nödsituat ion. 

Det råder dock oklarhet avseende gränsdragningen för möjligheterna att vidta åtgärder som in-

nebär kroppsligt ingrepp. Således måste en bedömning göras i det enskilda fallet med hänsyn 

till samtliga omständigheter 

I ett annat mål, NJA 2009 s. 776 gick domstolen på liknande resonemang som i rättsfallet 

ovan.79  

Målet handlade om en lärare som hade suttit sig gränsle över en elev, hållit fast elevens armar 

och därmed orsakar eleven smärta, rodnad och blåmärken dömdes till ringa misshandel. Orsa-

ken till lärarens agerande berodde på att eleven hade hamnat i bråk med en annan elev. Läraren 

åtalades för ringa misshandel, men invände och menade på att gärningen hade skett i utövningen 

av sin skyldighet som lärare och påstod att gärningen borde falla under tillsynsplikten. Läraren 

påstod vidare att syftet med åtgärden var att förhindra eleven som hade agerat starkt utåt från 

att potentiellt skulle kunna skada sig själv eller andra i sin omgivning. Läraren dömdes dock till 

ringa misshandel eftersom bråket var redan avslutat vid tillfället då gärningen vidtogs. HD kom 

fram till att tvångsingripanden från det allmännas sida alltid måste ske med hänsyn till proport-

ionalitetsprincipen och att det ”kroppsliga ingreppet inte får vara mer ingripande än nödvändigt 

för att genomföra den aktuella åtgärden och de skador och olägenheter som ingreppet kan med-

föra får inte stå i missförhållande till syftet med ingreppet.” Vidare fastslog HD att tvånget och  

våldet var i ett uppenbart missförhållande till syftet och att läraren därmed bör dömas för det. I 

linje med vad som framkom av NJA 1988 s. 586 menade HD att en självständig bedömning bör 

                                                                 
79 NJA 1988 s. 586.  
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göras i varje fall med hänsyn till samtliga omständigheter i målet. Målen har prejudicerande 

verkan och har lett till stiftandet av lagrummet. Dessa två fall från HD, har lett till stiftandet av 

lagrummet 5 kap. 6 § SkolL.  

Det kan konstateras att lärare intar en garantställning gentemot eleverna och därmed har de en 

skyldighet att ingripa i akuta situationer för att avvärja att eleverna skadar sig själva, varandra 

eller egendom. De allmänna grunderna för ansvarsfrihet som stadgas i 24 kap. BrB är även 

tillämpliga inom skolverksamheten och bör tolkas i ljuset av den tillsynsplikt som personal 

inom skolan har i förhållande till elever. Till stöd för sina åtgärder måste dock lärare åberopa 

bestämmelserna om nöd och nödvärn som stadgas i 24 kap. BrB. De måste visa på att det finns 

en kausalitet mellan det fysiska våldet och avvärjandet av en situation som är av pågående natur, 

exempelvis för att stoppa pågående slagsmål eller skadegörelse i skolan. En lärare har skyldig-

het att ingripa med anledning av tillsynsplikten.  

Hur långt denna tillsynsplikt sträcker sig mot bakgrund av de två omnämnda rättsfallen från 

HD, är en självständig bedömning som måste göras i varje enskilt fall. För att kunna åberopa 

nödvärnsbestämmelserna i 24 kap BrB måste kriterierna i lagen vara uppfyllda. Ett av kriteri-

erna som stadgas i 24 kap. 1 § p. 1 BrB är att det är ett påbörjat eller överhängande brottsligt 

angrepp på person eller egendom. Nödvärnsrätten anses i regel förbrukad när ett påbörjat eller 

överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom upphört. Därmed är motangrepp eller 

angrepp som sker efter en avvärjning av situationen att anse som om nödvärnsrätten är förbru-

kad.80 Anses angreppet avslutat då exempelvis angriparen som i detta fall kan vara en elev är 

försvarslös så föreligger inte längre någon nödvärnssituation och därmed kan personal inom 

skolan inte heller agera med stöd av nödvärnsbestämmelserna.81 

I ett senare fall från HD, NJA 2016 s. 596, hade Skolinspektionen anfört ett fall där en elev som 

gick i årskurs ett blivit slagen med öppen hand av en lärare och således blivit utsatt för en åtgärd 

som kom att inskränka dennes kroppsliga integritet. HD fastslog att det var ett överskridande 

av gränsen för den tillsynsplikt som en lärare har, med anledning av att slaget i ansiktet stod i 

uppenbart missförhållande till syftet med åtgärden.82 

                                                                 
80 Se NJA 1970 s. 280 och NJA 1980 s. 606 där HD fastslog vad Hovrätten kom fram till, att de tilltalade inte 

kunde åberopa nödvärn med anledning av att den tilltalade inte hade begränsat sig till självförsvar utan gått till 

motangrepp. 
81 Asp, Petter, Ulväng, Magnus  & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u., 2013, s. 212. 
82 NJA 2016 s. 596 där en elev som gick första året på grundskola hade stört ordningen i klassrummet efter en 

högläsning och när denne fått en tillrättavisning från läraren hade eleven sträckt ut tungan och blåst vilket hade 

lett till att läraren fick saliv i ansiktet och slog med öppen hand mot elevens kind som orsakade smärta och rodnad 

hos eleven.  
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Fysiska ingrepp som kan komma att inskränka elevers kroppsliga integritet genom att det sker 

i bestraffningssyfte eller att det sker som en motreaktion är inte vedertagna i svensk rätt. Det 

saknas lagstöd i svensk rätt för en lärare att tillgripa våld och tvång mot elever. Då det finns fler 

fall från HD som berör denna rättsfråga kan det diskuteras huruvida prejudikatvärdet kan anses 

vara begränsat i fråga om det är brottmål.83 Av vad som framkommer av domarna ligger de 

likväl i linje med svensk lagstiftning och utgör ett tydligt komplement till lagstiftningen som 

råder inom området. Visserligen kan prejudikatvärdet i dessa fall anses tämligen begränsat, men 

det ger därmed ett större utrymme för att göra enskilda bedömningar i specifika fall för att 

garantera rättssäkerhet.  

Skolan ska vara en plats där alla elever känner en viss trygghet. Därmed har lärare även en 

skyldighet att ingripa vid situationer som riskerar att rubba tryggheten i skolan. 

 

6.2.3 Hur vidsträckt är skolpersonalens rätt att agera i nödvärn? 

När en lärare företar en handling som begås i nödvärn utgör den endast ett brott om den med 

hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheter i övrigt är up-

penbart oförsvarligt, (se 24 kap. 1 § BrB). Bestämmelserna i 24 kap. BrB möjliggör att straff-

belagda gärningar anses tillåtna under förutsättning att de vidtas i en nödvärnssituation.84 Gär-

ningen som begås får inte vara uppenbart oförsvarlig. Detta innebär att, om det finns mildare 

åtgärder att vidta, ska de vidtas i första hand. Nödvärn föreligger för de situationer då det ex-

empelvis finns ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.85 I 

enlighet med vad som stadgas i 24 kap. 4 § BrB anses en gärning som företas under nöd endast 

brottslig om den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.  

Nödvärnsbestämmelserna aktualiseras även inom skolväsendet. Nödvärn ska i enlighet med 

praxis från HD tolkas mot bakgrund av den tillsynsplikt som personal inom skolan har till ele-

verna. Tillsynsansvaret innebär en skyldighet för lärarna att omedelbart ingripa, då de är i ga-

rantställning. Ingripandet kan dock ske i olika former och kan vara väldigt vidsträckt. Det kan 

omfatta allt från en tillsägelse till fysiska åtgärder såväl som kalla på hjälp från kollegor.   

Vid tillämpningen av 5 kap. 6 § SkolL om disciplinära åtgärder finns det ett krav på at proport-

ionalitetsprincipen ska tillämpas. Stor tyngd läggs vid elevers rätt till utbildning och att den inte 

                                                                 
 
83 Se HovR:s bedömning i NJA 2016 s. 596. 
84 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u., 2013, s. 210. 
85 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u., 2013, s. 211. 
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får inskränka till förmån för de disciplinära åtgärderna. I detta fall är proportionalitetsprinc ipen 

ett krav som ska se till att utgångspunkten för åtgärden måste vidtas med hänsyn till barnets 

bästa i enlighet med bestämmelserna i 1 kap. SkolL.86 Åtgärden måste därmed vara rimlig med 

hänsyn till elevens ålder och beteende. Vad avses i grundskolans lägre årskurser måste åtgärder 

som är av disciplinär karaktär vidtas med försiktighet och återhållsamhet med beaktande av 

elevens mognad och ålder. För åtgärder som vidtas i enlighet med 5 kap. 9-11 § § SkolL, ex-

empelvis störande av ordning, utdelande av varning från rektor med mera, råder ingen doku-

mentationsskyldighet enligt e contrario 5 kap. 24 § SkolL.  

När disciplinära åtgärder vidtas i enlighet med 5 kap. SkolL mot enskilda elever är skollagstift-

ningen ensamt tillämpligt. Detta med anledning av att det är att anse som speciallag och har 

därmed företräde.87 

 

6.3 Kroppsligt ingrepp 

Rätten att skyddas från kroppsligt ingrepp framgår av 2 kap. 6 § RF. I förarbetena till nämnda 

lagrum definieras kroppsligt ingrepp främst som våld gentemot kroppen men även kroppsbe-

siktningar som undersökningar.88 Skyddet omfattas såväl endast av ingrepp som anses vara på-

tvingade. Ett ingrepp av påtvingande natur innebär i huvudsak att det allmänna använder sig av 

våld för att driva igenom åtgärden. Dock behöver påtvingandet inte alltid hänföras till våld utan 

det räcker med att den enskildes motstånd bryts genom hot om sanktion.  

Definitionen av kroppsligt ingrepp är våld mot människokroppen. Därmed faller psykisk på-

verkan ur bestämmelsen såvida det inte innefattar misshandel i enlighet med BrB.89  Kroppsliga 

ingrepp är åtgärder som exempelvis vaccination, blodprovstagning, kroppsvisitation samt an-

nan tvångsmässig läkarundersökning.90 I förarbetena nämns liknande företeelser som blodprov 

                                                                 
86 Prop. 2009/10:165 s. 681 
87 Se dom meddelad av Kammarrätten i Sundsvall 2007-08-01, mål nr 751-06 som handlar om ett beslut angå-

ende tre bråkiga elever som flyttades till olika skolor. Kammarrätten konstaterade att skollagstiftningen innehöll 

uttömmande regler som kan vidtas och därmed är annan lagstiftning som exempelvis arbetsmiljölagen 

(1997:1169) inte tillämplig. 
88 SOU 1975:75 s. 358-362 se Bilaga 11 beträffande olika former av kroppsbesiktningar och när de kan komma 

att aktualiseras.  
89 SOU 1975:75 s. 199 se även Prop. 1975/76:209 s. 146-147 
90 Prop. 1973:90 s. 242, även SOU 1975:75 s. 199. 
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och fingeravtryck som kroppsbesiktningar.91 Även utandningsprov i form av alkoholtester an-

ses som ett kroppsligt ingrepp.92 

Lämnas ett samtycke av en elev gällande urinprov, eller annat kroppsligt ingrepp så är det inte 

att betrakta som ett påtvingat kroppsligt ingrepp som omfattas av grundlagsskyddet. Grundlags-

skyddet tillämpas endast vid fråga om tvångsmedelsanvändning och påtvingade ingrepp. Om 

ingreppet sker med samtycke är det inte påtvingat och då är det inte fråga om inskränkning i 

det grundlagsenliga skyddet.93 Kroppsliga ingrepp som vidtas av det allmänna gentemot den 

enskilde måste ske genom stöd i lag. Reglerna om kroppsvisitation regleras i 28 kap. RB. 

 

6.3.1 Tvångsmedel mot barn under 15 år  

Kroppsvisitation för barn under 15 år får endast ske om rekvisiten i 36 § p. 1 Lagen (1964:167) 

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare [cit. LUL] är uppfyllda. I paragrafen räk-

nas beslag, kroppsvisitation, husrannsakan, tagande av fotografi och fingeravtryck upp. Trots 

att möjligheten för kroppsvisitation finns, krävs alltjämt att åtgärden används med viss restrik-

tivitet då det gäller användandet av tvångsmedel gentemot barn.  

Vid fråga om kroppsbesiktningar får de förekomma mot barn under 15 år, om de ovannämnda 

rekvisiten är uppfyllda. Det måste även föreligga skälig misstanke gentemot barnet där brottet 

som barnet kan misstänkas ha begått inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år, enligt 

36 a § LUL. Kroppsbesiktningar får på den grunden endast ske om det är för att kartlägga om-

ständigheterna kring brottet, eller om det sker med anledning av misstanke om narkotikabrott 

för att avgöra om det finns ett behov av socialtjänstens insatser, enligt 36 b § LUL. Misstanken 

om ringa narkotikabrott måste ske på ett objektivt sätt och det ska föreligga konkreta misstan-

kar. Drogtestet får endast vidtas om det kan antas vara nödvändigt för socialtjänstens behov av 

att tillgodose insatser för barnet. En konkret misstanke kan även vara för det fall då barnet 

förnekar olovligt bruk av narkotika. Beslutet får endast fattas av åklagare men utredningen kan 

ledas av annan än åklagare, exempelvis polis.  

Det måste vara fråga om väsentliga omständigheter som endast kan utredas med hjälp av 

kroppsbesiktning, och att de får vidtas endast om det är av synnerlig vikt för klarläggandet av 

                                                                 
91 SOU 1975:75 s. 358. 
92 Petrén, Gustaf & Rangemalm, Hans, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar, 

1980. s. 54. 
93 Prop. 2005/06:29 s. 25 se även prop. 1993/94:24 s. 39. 
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omständigheterna kring brottet.94 Ovannämnda tvångsmedel uppställer ett strikt krav på att al-

ternativa metoder som är mindre integritetskränkande ska vara uttömda och bör övervägas i 

första hand. Utöver detta så gäller även proportionalitetskravet när det är fråga om kroppsbe-

siktning mot barn under 15 år och vid intresseavvägningar. Kroppsbesiktning får därmed endast 

vidtas om skälen för åtgärden uppväger det intrång som åtgärden innebär för den misstänkte. I 

samband med detta måste hänsyn tas till barnets ålder och mognad vid en intresseavvägning. 

De tillåtna tvångsmedlen för barn under 15 år är av brottförebyggande karaktär, eller det faktum 

att barnet har ett självskadebeteende till följd av användandet av olagliga preparat, se 2 § Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [cit. LVU]. Anledningen kan variera, 

men det bakomliggande syftet är alltid densamma; att värna om barns utveckling och hälsa. 95 

Därmed kan även drogtester, för det fall det föreligger brottsmisstanke, användas i ett repressivt 

tillvägagångssätt. 

Det repressiva tillvägagångssättet överväger därmed tyngre i en intresseavvägning, då intresset 

att förhindra narkotikamissbruk bland barn överväger det integritetsintrång som tvångsv isa 

drogtester innebär. Mot bakgrund av det anförda bör åtgärden endast vidtas för det fall det rör 

sig om konkreta fall där ingen mindre ingripande åtgärd kan vidtas för att avhjälpa problemet. 

Även en viss försiktighet bör vidtas mot bakgrund av barnets mognad och ålder. 

 

6.3.1.1 Socialtjänstens ansvar vid missbruk bland unga 

Socialtjänsten vidtar åtgärder när det rör sig om barn som missbrukar narkotika. Detta ska 

främst ske på frivillig basis i samförstånd med barnet och dess vårdnadshavare.  Kan detta inte 

uppnås så kan socialtjänsten med stöd av lag ge barn och ungdomar den vård som de behöver 

på grund av missbruket i enlighet med LVU. Förutsättningarna för beredande av vård är att det 

ska föreligga om det finns en påtaglig risk för att den ungas utveckling eller hälsa skadas, (se 

2-3 § § LVU). 

Är det så att den unge är intagen på grund av sitt självskadebeteende så kan särskilda befogen-

heter tillgripas, då kan den unge med stöd av lag tvingas att lämna urinprov enligt 17-17 a § § 

samt 15 § LVU. Även här stadgas proportionalitetsprincipen i 20 a § LVU vid fråga om tvångs-

åtgärder och att de ska stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden. 

                                                                 
94 Prop. 2009/10:105 s. 50. 
95 Prop. 2009/10:105 s. 56. 
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6.3.2 Kroppsbesiktning 

Fråga huruvida urinprov är att beteckna som ett påtvingat kroppsligt ingrepp har diskutera ts 

flitigt i litteraturen. JO har riktat kritik i ett beslut från tingsrätten och likställer urinprov som 

ett påtvingat kroppsligt ingrepp som kräver ett uttryckligt lagstöd för att det ska vara genom-

förbart.96 

JO:s kritik avsåg en händelse som utspelade sig vid ett gymnasium i Nässjö där slumpvisa 

drogtester genomfördes på eleverna, vilket föranledde en skrivelse från JO.97 Skolinspektionen 

angav i sitt yttrande till JO att slumpvisa drogtester som utförts i skolan är att anse som påtving-

ade kroppsliga ingrepp med anledning av att eleven befinner sig i en beroendeställning till sko-

lans personal samt att det kan förekomma grupptryck för det. Nämnden i skolan hade beslutat 

om rutiner för drogtesters genomförande som förutsätter en överenskommelse mellan elev och 

skola om att eleven får finnas med i en grupp där man slumpmässigt väljer ut elever för drog-

tester, och om eleven inte är myndig ska dess vårdnadshavare underteckna överenskommelsen. 

Vid sådana situationer är det viktigt att betrakta att skyddet mot kroppsligt ingrepp gäller endast 

för det fall det är påtvingat. I huvudsak innebär ett påtvingat ingrepp om det allmänna använder 

sig av våld, men det kan även vara påtvingat om den enskildes motstånd bryts genom hot om 

någon sanktion.98  

JO kunde slutligen konstatera i sin bedömning att de slumpvisa testerna som tagits på gymnas iet 

inte var en otillåten inskränkning i grundlagen då samtyckesrekvisitet ansågs vara uppfyllt för 

att ett sådant ingrepp skulle ske.99 I 2 kap. 6 § RF stadgas människornas rätt till ett skydd mot 

påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmännas sida. Bestämmelsen kan begränsas genom lag 

(se 2 kap. 20 § p. 2 RF). För att åtgärden ska anses vara otillåten måste den vara påtvingad. 

Eleverna blev väl informerade innan provtagningen, och var väl införstådda med vad de hade 

lämnat sitt samtycke till, därmed kunde åtgärden inte anses vara otillåten. I sådana situationer 

tillfaller ett stort krav på lärarna att säkerställa att elevens medverkan sker helt frivillig och inte 

från någon yttre påverkan samt att eleven inte ska känna sig pressad att lämna ett prov.  

                                                                 
96 Se JO:s ämbetsberättelse JO 2009/10 s. 47. Angående beslut från tingsrätten att reseförbud även skulle förenas 

med villkor om en regelbunden urinprovstagning. JO konstaterade att tingsrättens förordnande inte var lagligen 

grundat. Visserligen rörde sig fallet om en vuxen, men med anledning av att barn inte bör behandlas sämre så 

torde även barn omfattas av detta.  
97 JO:s ämbetsberättelse 2010/11 s. 519 
98 Petrén, Gustaf & Rangemalm, Hans, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar , 

1980, s. 54–55. 
99 JO:s ämbetsberättelse 2010/11 s. 520 
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Ett annat tydligt exempel på sådant som kan förekomma är även om en företrädare för det all-

männa agerar på ett sätt som inger andra en uppfattning om att de är tvungna att underkasta sig 

ingreppet. JO har framfört kritik till sådana åtgärder, bland annat i ett fall som berörde en person 

som var intagen till vittnesförhör i en mordutredning och som lämnat salivprov. Polisen hade 

frågat personen om denne frivilligt ville lämna salivprov och personen i fråga kände sig tvingad 

och underkastad och gick därför med på det. Vid frågor som kan berör kroppsbesiktning så 

avser det en yttre eller inre undersökning av människokroppen samt provtagning av denne.100 

Tvångsåtgärder som vidtas i skolan i ordnings- och trygghetsskälsyfte måste grunda sig på lag 

för att kunna genomföras. Undersökningar som avser kroppsbesiktningar som exempelvis lä-

karundersökningar, blodprov, fingeravtryck samt urinprov är att anse som påtvingade kropps-

liga ingrepp och förutsätter uttryckligt lagstöd för att det ska kunna genomföras.101 Förr fanns 

lagstöd i SkolL som reglerade skolläkares rätt till sådana ingrepp men detta kom att avskaf-

fas.102 I propositionen till SkolL var syftet med avskaffandet att obligatoriska undersökningar 

omfattas under annan hälso- och sjukvårdslagstiftning.103 Det var även detta som ledde till att 

gamla begrepp i SkolL som ”hälsokontroll” istället ersattes av mer moderna begrepp som häl-

sobesök, som istället syftar till att besöken ska vara hälsofrämjande och motverka ohälsa istället 

för att anses vara som ett ingrepp och det negativa klang som begreppet kontroll medför. Där-

med kan konstateras att det krävs lagstöd för det fall urinprov överhuvudtaget ska aktualiseras 

i skolan. Lagstöd för urinprov är inte stadgat i SkolL, därmed kan ett urinprov i skolan endast 

ske på frivilliga grunder där eleven lämnar sitt samtycke till det.  

 

6.4 Omhändertagande av föremål 

Skolpersonal kan vidta tvångsåtgärder i skolan som kan komma att utgöra en inskränkning i 

elevernas grundläggande rättigheter. Åtgärder av den karaktären kan vara omhändertagande av 

föremål, visitation av skåp och elevers väskor.  

 

                                                                 
100 Dnr. 696-2001. 
101 Prop. 1973:90 s. 242. 
102 Prop. 2009/10:165 s. 275. 
103 Prop. 2009/10:165 s. 276. 
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6.4.1 Elevers egendomsskydd 

Om vissa förutsättningar är uppfyllda så kan lärare omhänderta en elevs föremål under en till-

fällig period som denne har med sig till skolan, under en tillfällig period. Omhändertagande av 

föremål kan ske i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och även friskolor omfattas av denna 

bestämmelse. Det har inte funnits något behov av att bestämmelsen även ska omfattas i övriga 

skolformer som exempelvis vuxenutbildningen.104 

För att ett omhändertagande ska vara aktuellt finns det ett par uppställda kriterier som måste 

vara uppfyllda. Dessa är att det ska vara fråga om ett tillgängligt föremål som utgör en störning 

i undervisningen eller fara.105 Lämnar elever ifrån sig mobiltelefonen frivilligt innan lektionens 

början kan det därmed inte anses vara ett omhändertagande då det lämnas med samtycke. 106 

Det uppställs dock samma krav vid hanteringen av ett omhändertaget föremål som vid ett före-

mål där eleven lämnat sitt samtycke för omhändertagande avseende SkolL regler beträffande 

tidsfrister för återlämnande av föremål samt dokumentationsskyldighet.107 Omhändertagandet 

får inte ske i bestraffningssyfte.108 

Att föremålet ska vara tillgängligt hör ihop med att det ska ligga framme, på exempelvis bänkar 

eller stolar. Dock får ett omhändertagande ske även om eleven håller i föremålet. Det finns inga 

uttömmande exempel i vilka situationer en lärare eller rektor får omhänderta föremål men det 

finns en distinkt gränsdragning för omhändertagandets genomförande som inte får ske under 

tvång, våld eller hot.109 

Vid omhändertagande av ett föremål får läraren inte använda sig av våld i situationen för att 

kunna omhänderta föremålet. Håller eleven i föremålet och fysiskt motsätter sig att lämna över 

det får läraren därmed inte tillgripa våld för att ett omhändertagande ska kunna ske. Att före-

målet är tillgängligt innebär också att den inte får vara dold i kläder eller väskor, då det kan 

medföra handling som istället anses vara kroppsvisitation. 

Vidare måste det förutsättas att föremålet utgör ett störningsmoment i undervisningen. En be-

dömning görs med grund i hur föremålet används, inte vad för typ av föremål det är. Detta 

                                                                 
104 Prop. 2006/07:69 s. 12. 
105 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 318. 
106 Prop. 2006/07:69 s. 16. 
107 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 324. 
108 Prop. 2006/07:69 s. 11. 
109 Prop. 2006/07:69 s. 16. 
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innebär att ofarliga föremål som exempelvis sudd även kan omhändertas om användningen ut-

gör ett störningsmoment eller fara i undervisningen.  

Förutsättningarna för ett omhändertagande som grundar sig på fara ska ske med utgångspunkt  

i att föremålet utgöra en risk för säkerheten i skolan. Det är därmed en skillnad mellan föremål 

som utgör ett störningsmoment i undervisningen samt de föremål som är av ren fara. Skillnaden 

ligger i att föremål som ses som störande i undervisningen ses inte till dess karaktär, utan vad 

som eleven väljer att göra med föremålet, medan föremål som utgör direkt fara ser man istället 

till dess karaktär. Det kan vara föremål som fyrverkerier och kemikalier.110 

Omhändertagande av föremål måste ske i samband med skolverksamheten och från en elev. 

Det måste finnas en anledning att anta att föremålet tillhör en viss elev för att kunna omhänderta 

det. Beviskravet är tämligen lågt då det är det lägsta ställda beviskravet men det bakomliggande 

syftet med kravet är att, för det fall det finns besökare i skolan och osäkerhet råder kring vem 

föremålet tillhör, kan ett omhändertagande inte ske med stöd av lagen.111 

Platsen för omhändertagandet kan ske såväl i klassrummen som på rasterna, eller vid platser 

där skolundervisning bedrivs, som utflykter. Omhändertagandet kan ske av både lärare och rek-

torer, och det finns inga tydliga föreskrifter på vem som får ingripa när, dock anges det i förar-

betena att lärares och rektorers befogenheter för sådana åtgärder är flytande och oftast är över-

lappande. Vid situationer som föranleder ett omhändertagande utanför klassrummet är det en 

enskild bedömning som får göras i det enskilda fallet för vem som är behörig för ett omhänder-

tagande.112 Det finns dock en tydlighet när det kommer till att utforma förutsättningarna för ett 

omhändertagande och det är att det inte får ske i samband med hot eller tvång från lärarna för 

ett omhändertagande av föremålet.113 

Det finns tydliga riktlinjer från när ett omhändertagande av ett föremål ses som kroppsvisita t ion 

istället, vilket är strikt förbjudet i offentliga skolor om inte något lagstöd medger det. Omhän-

dertagande av föremål är att se som en rubbning i elevens besittningsrätt. För det fall rubbningen 

i besittningsrätten aktualiseras tillkommer även ett ansvar med detta för skolan; vårdplikt.114 I 

allmänna skolor som drivs av kommun, stat eller landsting så innebär vårdplikten av ett föremål 

som har omhändertagits myndighetsutövning och därmed aktualiseras bestämmelsen 3 kap. 2 

                                                                 
110 Prop. 2006/07:69 s. 11. 
111 Prop. 2006/07:69 s. 16-17. 
112 Prop. 2006/07:69 s. 15. 
113 Prop. 2006/07:69 s. 16. 
114 Prop. 2006/07:69 s. 17. 
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§ p. 1 skadeståndslagen (1972:207). Det finns därmed ett uttryckligt krav på att försummelse 

inte får förekomma vid omhändertagande av ett föremål och om en sådan situation uppkommer 

ska försummelsen ersättas ekonomiskt. Omhändertagandet av föremål ses därmed som en in-

skränkning i elevens nyttjanderätt till föremålet, men elevens äganderätt är fortfarande orubbad.  

Ett återlämnande av föremålet ska ske senast vid elevens skoldags slut enligt 5 kap 23 § SkolL. 

Återlämnandet ska ske så skyndsamt som möjligt om omhändertagandet inte längre uppfyller 

sitt syfte.  

Om eleven har tagit med sig samma föremål till skolan, som faller under bestämmelsen 5 kap. 

22 § SkolL, det vill säga föremål som kan ligga till grund för ett omhändertagande på grund av 

att de utgör störning eller fara i undervisningen så behöver föremålet inte lämnas tillbaka förrän 

vårdnadshavaren har informerats om omhändertagandet. Dock finns det ett uttryckligt krav på 

att ett omhändertagande inte får vara ”längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet 

av omhändertagandet”, se 5 kap. 23 § SkolL. Vid sådana situationer rör det sig oftast om före-

mål som utgör fara eller sådana objekt som kan antas bli föremål för beslag.115 Föremål som 

kan antas bli förverkade kan tas i beslag och därmed kvarstå tills frågan är utredd huruvida 

föremålet skall tas i beslag eller inte. 

Lärare och rektor har utöver sin befogenhet att omhänderta föremål även en anmälningsp likt 

till polis eller vårdnadshavare.116 Anmälningsplikten aktualiseras när lärare eller rektor kan anta 

att föremålet kan tänkas bli förverkat. Då det lägsta beviskravet råder, så innebär det att endast 

en misstanke om föremålet kan läggas till grund för att göra en anmälning till polisen eller 

vårdnadshavaren. Exempel på sådana föremål är narkotiska preparat, knivar och vapen. Lärare 

eller rektor ska då omhänderta föremålet och kontakta polis omgående. 

Lärare och rektor har en dokumentationsskyldighet avseende omhändertagande av föremål om 

föremålet inte återlämnas tillbaka efter lektionens slut, se 5 kap. 24 § SkolL. För de fall då 

lektionen inte sker i de sedvanliga klassrummen anses rekvisitet ”efter lektionens slut” i förar-

betena till SkolL en sammanhängande och pågående aktivitet, exempelvis den tid ett studiebe-

sök tar.117  

 

                                                                 
115 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 321. 
116 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 322. 
117 Prop. 2006/07:69 s. 19 
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Det är inte stadgat hur en sådan dokumentering bör vara utformad, men troligtvis bör den inne-

hålla  

- syftet bakom omhändertagandet, 

 

- om föremålet kan antas bli förverkat, 

 

 

- datum, 

 

- vad för typ av föremål som blivit omhändertaget och 

 

- vilken person som har fattat beslutet.118 

 

6.4.2 Visitation av elevers kläder, väskor och elevskåp 

Befinner sig föremålen, som lärare eller rektor vill omhänderta i dolda utrymmen eller i elevens 

personliga tillhörigheter så kan visitation av elevskåpet respektive av elevers väskor och kläder 

aktualiseras. 

Det kan förekomma situationer i skolan som föranleder att lärare eller rektor vill omhänderta 

föremål som exempelvis ligger i elevens väska eller att eleven har på sig föremålet. Som hu-

vudregel gäller att det är inte tillåtet för lärare eller rektor att undersöka vad en elev har på sig 

eller vad denne bär med sig och det är inte heller tillåtet att undersöka väskor som eleven har 

med sig. Det beaktas som kroppsvisitation i grundlagens mening och framgår inte heller av lag. 

Däremot är det tillåtet att undersöka en väska om den är kvarglömd eller övergiven, då det inte 

är någonting som eleven har på sig eller bär med sig.  

Barnens enda privata utrymme i skolan är deras elevskåp, hur ser skyddet av deras personliga 

sfär i skolan i förhållande människor som är misstänkta för brott? Som huvudregel gäller att 

husrannsakan är en grundlagsskyddad rättighet som framkommer av 2 kap. 6 § RF. Då rättig-

heten är relativ kan den även begränsas genom lag som riksdagen har stiftat. I 28 kap 1 § st. 1 

anges det uttryckliga kravet för husrannsakan där en sådan åtgärd får vidtas i ”hus, rum eller 

                                                                 
118 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 323 och se hänvisningen till jämförelsen med 

protokollföring avseende 27 kap. 13 § RB. 
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slutet förvaringsställe” för att man ska kunna söka igenom utrymmena för att hitta föremål som 

ska beslagtas. Detta får ske om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse 

kan följa, så får husrannsakan ske. Även en cell på häkte omfattas av detta skydd och det krävs 

ett uttryckligt lagstöd för undersökning hos en intagen.119 Genomsökningen får inte ske med 

grunderna att upptäcka något brott eller ur ett preventivt sätt försöka förhindra att ett brott ska 

uppkomma.120 

För att kunna söka igenom slutna utrymmen som bankfack eller kassaskåp så måste syftet med 

genomsökningen vara att hitta dolda tillgångar och då förutsätter husrannsakan att fängelse kan 

följa på brottet.121 Även en sluten väska och kassaskåp ses som ett slutet förvaringsställe, oav-

sett om en person bär med sig sin väska eller har lämnat ifrån sig den. Så länge väskan är stängd 

bör den ses som ett slutet förvaringsutrymme.122 

Vid förvaringsutrymmen är det av stor vikt att diskutera i vilken utsträckning olåsta utrymmen 

kan undersökas. Olivecrona är av den uppfattningen att kravet på låsning ska omfatta allt utom 

hus och rum.123 Detta synsätt torde se kravet på lås som en stark begränsning i husrannsakan. 

Innan en husrannsakan vidtas så bör en proportionalitetsbedömning göras där man ser till skälen 

för husrannsakan uppväger det intrång eller men som det innebär för den misstänkte eller något 

annat motstående intresse, se 28 kap. 3 a § RB. Ett förordnande om husrannsakan ska meddelas 

av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten och det är undersökningsledaren eller åklagaren 

som yrkar om husrannsakan till rätten, se 28 kap. 4 § RB. En polisman får företa husrannsakan 

utan ett förordnande som stadgas i 28 kap. 4 § RB om det är fara i dröjsmål, se 28 kap. 5 § RB.  

Frågan är hur detta regelverk förhåller sig till bestämmelserna i SkolL om visitation av elevers 

skåp. Det kan förekomma situationer som föranleder rektor eller lärare att vilja genomsöka 

elevskåp, och detta kan ske under förutsättning att det finns anledning att anta att det kan finnas 

föremål som kan användas på ett störande sätt eller utgör direkt fara för säkerheten på skolan. 124 

Som huvudregel gäller att elevskåpen inte anses som elevens privata utrymme utan är endast 

ett utrymme som är till förfogande för elevens tillhörigheter som böcker och annat skolmater ia l. 

Detta innebär att det för ett genomsökande av elevens skåp, uppställs krav på att eleven ska 

                                                                 
119 Ekelöf, Per Olof, Bylund Torleif & Edelstam, Henrik, Rättegång III, 7 u., 2006, s. 112–114. 
120 NJA II 1993 s. 113. 
121 Prop. 2007/08:68 s. 109. 
122 Ekelöf, Per Olof, Bylund Torleif & Edelstam, Henrik, Rättegång III, 7u., 2006, s. 118. 
123 Olivecrona, Karl, Rättegången i brottmål enligt RB, 2 u., 1961, s. 256. 
124 Prop. 2006/07:69 s. 16. 
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vara informerad innan om användningen av skåpen samt att skolledningen förfogar över dub-

lettnycklar och eleven på så vis inte skyddas från skolledningens insyn.125 Eleverna ska vara 

medvetna om villkoren för användandet av skåpen och under vilka förutsättningar som kan 

komma att föranleda att personal öppnar upp förvaringsutrymmena. JO har anfört i sina tidigare 

yttranden att genomsökande i ett elevskåp inte är att betrakta som husrannsakan då rekvisitet 

slutet utrymme inte är uppfyllt med anledning av att skolan förfogar över kopior över nycklarna.   

I RF finns ett stadgat skydd gentemot husrannsakan, vilken framgår tydligare av 2 kap. 6 § RF. 

Grundlagsskyddet omfattar såväl slutna förvaringsställen som elevskåp. Visserligen går detta 

att reglera genom lag enligt 2 kap. 20 § RF. Skulle personal genomsöka elevskåp får de inte 

visera personliga tillhörigheter då väska ses som en personlig tillhörighet och ett slutet förva-

ringsställe, och en sådan undersökning skulle anses vara integritetskränkande då det kan lik-

ställas med husrannsakan.126 

I ett fall som kom att beröra detta så hade en skolledning genomfört visitation av elevers väskor 

och skåp i skolan med anledning av att personalen letade efter ballonger som användes vid 

vattenkrig. Eleverna hade tecknat ett avtal för sina skåp på skolan att de bland annat inte fick 

förvara knark samt att skolan hade dubblettnycklar samt att de kan ta sig in i skåpet för visitat ion 

för det fall det råder en välgrundad misstanke. Personalen på skolan hade fått in ett anonymt 

tips om att knark förvarades i skåpen, vilket ledde till att de vidtog åtgärder och genomsökte 

elevernas och väskorna i. JO kunde konstatera att genomsökningen av elevskåpen var befogade, 

men lade vikt vid att det var en bedömningsfråga för att avgöra om misstanken hade laga grund. 

Skolledningen kom att kritiseras då lagstöd saknades för deras ingrepp.127 

Omfattas en åtgärd av 2 kap. 6 § RF så innebär det i praktiken ett par uppställda garantier på att 

riksdagen är den som beslutar om åtgärderna samt utformandet av vem som får ha hand om 

beslut som berör åtgärderna, av vem de får utföras samt på vilka grunder. Skulle det däremot 

röra sig om ett ingrepp i enlighet med 8 kap. 2 § RF så finns det inte lika tydliga uppställda krav 

på materiella skyddsbestämmelser som det finns i 2 kap. 21 § RF. Begränsningar som görs i 2 

kap. 21 § RF får endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

                                                                 
125 JO 1988/89 s. 352. 
126 Boström, Viola & Lundmark, Kjell, Skoljuridik , 4 u., 2016, s. 326. 
127 JO 2004/05 s. 337. 
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samhälle. Detta innebär att begränsningar som syftar till att ses som ett hot mot den fria åsikts-

bildningen får inte ske, därmed får inte det heller göras begränsningar på grunder som hänför 

sig till politiska, kulturella eller religiösa grunder. 

Det är en stor distinktion mellan hur en husrannsakan går till för en potentiellt misstänkt person 

som har den lägsta misstankegraden och en elevs skåp i skolan. Visserligen har JO uttalat sig 

om att visitation av elevskåp inte är fråga om husrannsakan, då elevskåpen inte anses vara ett 

slutet utrymme som kommer till uttryck i 28 kap. 1 § RB, dock förefaller det sig vara åtgärder 

av liknande natur; att man tar sig in i en människas personliga tillhörigheter. För att kunna 

genomföra en husrannsakan så krävs det ett förordnande om det från rätten, åklagare eller 

undersökningsledare och en delgivning till den vars utrymme man vill göra en husrannsakan 

ska delges. Även cell på häkten omfattas av detta och det krävs ett uttryckligt lagstöd för att det 

ska kunna vara genomförbart. Ser man till skolverksamheten så kan rektor eller lärare besluta 

om att visitera elevskåp, dock ska det föreligga misstanke om föremål som kan utgöra fara i 

skolan. Dock får slutna väskor i elevskåpen inte genomsökas, då det anses som husrannsakan 

vilket måste följa av lag för att vara genomförbart. Visserligen finns det en viss kontrast gente-

mot elevers konstitutionella skydd i skolan i förhållande mot det konstitutionella skyddet som 

finns för personer som är inrättade på häktet, och det kan även tyckas att interner på olika in-

rättningar kan ha ett starkare konstitutionellt skydd än elever i skolan.128  

Som tidigare nämnts så krävs det lagstöd för husrannsakan för att genomsöka individers per-

sonliga utrymmen. Enligt JO så är elevskåp inte att betrakta som ett slutet förvaringsutrymme 

dels med anledning av att de ska endast förvara skolmaterial där samt skolan har en extranycke l 

för att kunna komma in i skåpet, och skåpet ses därmed mer som skolans egendom som eleven 

får låna under visst stipulerade villkor som framgår ovan, därmed omfattas inte reglerna som 

gäller för husrannsakan. Det innebär att förutsättningarna för att genomsöka ett elevskåp kan 

ske i större omfattning. Men hur blir det med skåp där eleverna får ha egna lås? 

I enlighet med detta resonemang skulle det innebära att elevskåpet skulle ses som ett slutet 

förvaringsställe om eleven är den enda som har nyckel till skåpet. Förutsätter man att eleven 

har ett eget lås till skåpet så skulle det innebära ett slutet förvaringsställe likt väskorna som inte 

                                                                 
128 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015., s. 200.  

Se beträffande JO där de jämfört olika fall från skolan och kriminalvården. Urinprov i skolan ansågs inte vara 

något ingrepp i lagens mening enligt 2 kap. 6 § RF men kom att kritiseras för formerna för provtagningen medan 

det i kriminalvården uppfattades urinprovtagning som icke godtagbar. Då urinprov omfattas av 2 kap. 6 § RF 

såväl som husrannsakan så anses detta tämligen relevant i detta fall. 
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kan visiteras. I olika sammanhang har det diskuteras huruvida i sådana situationer den enskildes 

samtycke skulle kunna åberopas till stöd för en sådan åtgärd som innebär ett intrång i individers 

fri- och rättigheter.129 Inte ens ett samtycke skulle kunna komma att göra någon skillnad i detta 

fall. 

 

6.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis behövs ordningsregler i skolan för att befrämja god studiemiljö och trygg-

het i skolan bland eleverna. I de situationer som kan störa ordningen i klassrummet har lärare 

och rektor särskilda befogenheter att vidta disciplinära åtgärder som omfattas av 5 kap. 6 § 

SkolL. Bland annat omfattas kvarsittning och utvisning av personalens befogenhet som kom-

mer till uttryck i 5 kap. 6 § SkolL. Vid åtgärder som är av disciplinär karaktär får aldrig in-

skränka elevers fri- och rättigheter.  

Kroppsliga ingrepp som vidtas av personal på skolan gentemot elever får som huvudregel inte 

vidtas. Blodprov, tagande av urinprov, utandningsprov samt vaccination är exempel på kropps-

liga ingrepp. Sådana ingrepp är tillåtna om det finns ett uttryckligt lagstöd till det. I SkolL finns 

ingen sådan bestämmelse är det ett påtvingat kroppsligt ingrepp, och för att legitimera det ak-

tualiseras ett samtyckeskrav. Ett samtycke från elevens sida kan göra ingreppet legitimt med 

hänsyn till att eleven är väl införstådd med ingreppet.  

Visitation av elevers kläder och väskor får under inga omständigheter företas om eleven har på 

sig kläderna och väskan eller om väskan är stängd i elevskåpet. Då väskan är stängd anses den 

som ett slutet förvaringsutrymme och det begränsas personals rätt att visitera väskan. Elevskåp 

anses inte som ett slutet förvaringsutrymme, då skolan har dubblettnyckel och eleven ska ha 

blivit väl informerad om skåpens användningsområde. För det fall eleven har ett eget lås kan 

det ses som ett slutet förvaringsutrymme.  

 

 

 

 

                                                                 
129 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015., s. 326. Samt JO 1991/92 s. 114. 
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7. Avslutande kommentarer 

Elevers fri- och rättigheter står ofta i motstridiga förhållanden gentemot varandra. Schiratzk i 

nämner det som att samspelet som finns mellan autonomi och skydd inte är klargjort, vilket 

leder till att det ofta finns motsättningar mellan barns rättigheter och att rättigheterna är kon-

fliktdrivande.130 Åtgärder som innebär sanktion mot enskild person från det allmännas sida 

måste alltid grundas på tydliga och precisa bestämmelser som framgår av lag för att tillförsäkra 

rättssäkerheten med krav på förutsebarhet, likabehandling och proportionalitet. 

Barn börjar årskurs ett vid sjuårsåldern, då skolplikten inträder och löper fram till och med 

slutet av årskurs nio. Denna period innebär ständig myndighetsutövning gentemot eleven. Ele-

ven befinner sig i det offentliga rummet under många år i början av sitt liv, och under denna 

period inte helt införstådd i de fri- och rättigheter som eleven uppbär. Ur detta hänseende, är 

det viktigt att belysa vikten av en lagstiftning som är enhetlig och tydlig i dess utformning. 

Det krävs en tydligare lagstiftning avseende fall som kan ses som motsättningar i lagen där 

elevers rätt kan komma att aktualiseras. Ett tydligt exempel på detta är när man fattar beslut om 

barn under 15 år som ska genomgå narkotikaprov. Beslutsfattandet av kroppsbesiktning avse-

ende narkotika sker under tydligt lagstadgade former; beslutet fattas av åklagare för det fall den 

unge är skäligen misstänkt för ett olovligt bruk av narkotika och för att behovet av en provtag-

ning är nödvändigt med anledning av att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den 

unge., se 36 b § LUL.   

För det fall detta ska ske under skolverksamhetens gång så anses som huvudregel att narkotika-

provtagning är att anse som ett påtvingat kroppsligt ingrepp, något sådant lagstöd finns inte i 

SkolL varvid ett samtycke från elevens sida är det som ligger till grund för åtgärden. För ett 

samtycke från barnens sida ska anses vara giltigt så måste man lägga stor vikt vid ålder och 

mognad för att samtycket ska anses legitimt. Eleven som lämnar samtycket ska alltså ha en 

verklighetsförankring och förstå vad åtgärden innebär.131 

Religionsfriheten är en av fri- och rättigheterna som har varit svårast att definiera i vilken ut-

sträckning dess skydd sträcker sig för elever i skolverksamheten. Religionsfriheten är en absolut 

fri- och rättighet och kan endast begränsas genom grundlagsändring. För att kunna redogöra i 

vilken utsträckning den har ett skydd måste dess rättsliga ramar först konstateras, för att se i 

vilken utsträckning den kan komma att begränsas. Vid lagregleringen kring förhållandet mellan 

                                                                 
130 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 5 u., 2010, s. 37. 
131 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u., 2013, s. 229. 



 

47 
 

det allmänna och det enskilda så kan föreskrifter upplevas som en rättighetsbegränsning, men 

faktum är att en rättighetsbegränsning är det endast om det framkommer av föreskriften uttryck-

ligen eller underförstått att det ingår som ett naturligt led i regleringen.132 I litteraturen finns det 

fyra uppställda faktorer som är väsentligt för om föreskrifter anses utgöra rättighetsbegräns-

ningar. Dessa fyra faktorer är: sanktion, syfte, skyddsområdet och effekten.133  

Åtgärder som sker i samband med utövandet av religionen som kan ses som ett utflöde till 

någon av de övriga opinionsfriheterna, skall istället reglerna för dessa opinionsfriheter aktuali-

seras. Är det fråga om religiösa yttranden så ska dessa istället ses som ett uttryck av yttrande-

friheten. Rättighetsskyddet anses vara tämligen begränsat i det fallet, då religionsfriheten i för-

hållande till andra fri- och rättigheter som yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten har ett 

svagare skydd. Warnling-Nerep m.fl. menar att skyddet som grundlagen ger avseende relig-

ionsfriheten är tillämplig endast när det kan konstateras att det rör sig om direkt förföljelse utan 

annat legitimt syfte.134 För att kunna klargöra huruvida det rör sig om direkt förföljelse så måste 

man även se till hur utövandet av religionen ser ut. Slöjor och användandet av burka har länge 

varit ett debatterat ämne i skolverksamheten. Det är en avvägning som grundar sig på om an-

vändandet anses som ett uttryck för dess kultur och tradition eller ska det ses som ett led i deras 

utövande av religion. I skolverksamheten lämnas det allt för stort utrymme för lärare och rektor 

att göra enskilda bedömningar i sådana fall. Skolverket har lämnat rekommendationer avseende 

användandet av slöjor i skolan och kommit fram till att under vissa omständigheter kan ett 

förbud ske för enskilda tillfällen. En sådan bedömning baseras på om det skulle försvåra sam-

spelet mellan lärare och elev i undervisningen och för det fall det skulle medföra särskilda risker 

att ha på sig någonting, exempelvis vid laborering. Då Skolverkets rekommendationer saknar 

rättslig tyngd så kan det diskuteras i vilken utsträckning lärare och rektors utrymme i skolverk-

samheten kan komma att inskränka barnets fri- och rättigheter. För det fall ett sådant slöjförbud 

för den enskilde eleven skulle aktualiseras i skolan så är den baserad på en subjektiv uppfattning 

baserad på rekommendationer som inte är rättsligt bindande. I ljuset av rättssäkerheten så kan 

det uppfattas som tämligen osäkert då regleringen inte är tydligt utformat och det finns ett stort 

utrymme för egna tolkningar för vad anses som en försvåring av samspelet mellan lärare och 

elev i undervisningen. Detta kan enligt min mening leda till alltför godtyckliga tolkningar. 

                                                                 
132 Prop. 1975/76:209 s. 154. 
133 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, 3 u., 2015, s. 98. 
134 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig & Sandström, Lena, Statsrättens 

grunder, 5 u., 2015, s. 190. 
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Konklusionen blir att religionsfriheten i förhållande till övriga fri- och rättigheter kan ses som 

underordnad till övriga fri- och rättigheter, trots att den är av absolut karaktär. Om en händelse 

har en religiösa grunder men har ett utflöde i någon av övriga opinionsfriheter så omfattas den 

inte av religionsfriheten. Utövandet av religionen har en snäv tolkning i lagtextens mening. 

Rättigheten är en absolut rättighet, dock har den ändå begränsats i lagstiftningen definitions-

mässigt vid exempelvis antalet uppställda villkor som gäller för utövandet av religionen. Skulle 

religionsfriheten i grundlagen ändras från att vara absolut till relativ så skulle det innebära tyd-

ligare regler för när begränsningen får ske, vilket skulle klart framgå av lag med tydligt upp-

ställda villkor. Detta skulle även innebära en fördel för bedömningen om vad som bör omfattas 

av religionsfriheten och vilka begränsningar som får göras mer konsekventa. Då religionsfr i-

heten är de enda av de positiva opinionsfriheterna som inte kan begränsas innebär det också att 

specifika tillfällen vid utövandet av religionsfriheten kan ses som utflöden av andra friheter och 

därmed även begränsas av vad som framkommer för respektive rättighet. Enkvist nämner detta 

som ett skydd som fungerar i praktiken.135  

Elevers rättigheter i skolan kan stå i konflikt med övriga fri- och rättigheter från grundlagen. 

Ett tydligt exempel på detta är när skolplikten står i förhållande till rörelsefriheten. Rätten till 

utbildning är en social rättighet som därmed omfattas av ett svagare grundlagsskydd än övriga 

fri- och rättigheter som exempelvis rörelsefriheten. Rörelsefriheten som stadgas i 2 kap. 8 § RF 

kan begränsas genom lag då skyddet är relativt, 2 kap. 20 § RF. Skolplikten kan därmed antag-

ligen ses som en begränsning av rörelsefriheten enligt 2 kap. 8 § eller en skyldighet enligt 8 

kap. 2 § p. 2 RF. Av vad som framkommer av äldre praxis (RÅ 1981 2:14) så ansågs skolplikten 

inte inskränka rörelsefriheten.  

Det är ur ett brottspreventivt perspektiv en fördel att personal på skolan enkelt kan visitera 

elevskåp. Ur ett integritetsperspektiv kan elevers integritet komma att bli begränsat. Visserligen 

är inte villkoren för husrannsakan uppfyllda då det inte anses som ett slutet förvaringsutrymme 

med anledning av att skolan förfogar över dubblettnyckel. Ställer man villkoren för ett genom-

förande av husrannsakan gentemot föreskrifterna som finns om visitation av elevskåp är en 

markant skillnad. Beslut om husrannsakan fattas av rätten efter att konkreta misstankar förelig-

ger och yrkas av åklagare. I skolan är det tillräckligt med en misstanke som är lagligen grundad, 

och kan företas av alla personal på skolan. Detta kan ses som rättsosäkert att vilken personal 

som helst kan ingripa i elevens personliga utrymme. Det är en jämförbar skillnad mellan elevers 

                                                                 
135 Enkvist, Victoria, Religionsfrihetens rättsliga ramar, 2013, s. 217 
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rättigheter i skolan samt vuxna individers rättigheter. Exempelvis råder det ingen dokumentat-

ionsskyldighet för personal vid skolan om det avser specifika åtgärder som framgår av SkolL 

som exempelvis beslut om utvisning ur klassrum. 
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