
Sammanställning av IfU:s seminarieserie 

Allmän information om seminarieserien 

De flesta seminarierna har inletts kl. 10:15 och avslutats kl. 13, efter en gemensam lunch. Alla seminarier 

har blivit mycket lyckade. Snittdeltagandet har varit 15 personer per seminarium. Vid det mest besökta 

seminariet deltog 26 personer. 

Hösten 2014 

Rättssäkerhet och tillsyn på skolans område 

Den 9 oktober 2014 hölls ett högre seminarium på temat Rättssäkerhet och tillsyn på skolans område. 

Seminarieinledare: Lotta Lerwall och Judit Novak.  

 

Lika villkor för lärare? 20 år med friskolemarknad 

Den 13 november 2014 hölls ett högre seminarium på temat ”Lika villkor för lärare? 20 år med 

friskolemarknad”. Seminarieinledare: Johanna Ringarp. 

 

Läxhjälp - till vilket pris? 

Den 4 december 2014 hölls ett högre seminarium på temat Läxhjälp- till vilket pris?  

Seminarieinledare: Eva Forsberg, Stina Hallsén, Helen Melander och Johanna Svahn. 

 

Våren 2015 

Religion i skolan – Inställt! 

Den 10 februari 2015 hölls ett högre seminarium på temat ”Religion i skolan”. Seminarieinledare: 

Madeleine Sultán Sjöqvist och Victoria Enkvist.  

 

Kompetensfördelning i skolan, konflikt mellan kommunallag och skollag? samt Rättssäkerhet 

som ett utopiskt mål för utbildningspolitisk kritik och kamp?  

Den 19 mars 2015 hölls ett seminarium om kompetensförmedling i skolan. Seminarieinledare: Olle 

Lundin och Judit Novak.  

 

Hösten 2015 

Den 14 oktober 2015 hölls ett högre seminarium där två teman behandlades: 

 Elevers rätt att själva föra sin talan.  

Seminarieinledare: Hans Eklund. 

 Föregångare eller eftersläntrare?  

Seminarieinledare: Johanna Ringarp. 

Den 5 november 2015 hölls ett högre seminarium där två teman behandlades: 

 Frågor kring universitetets rättsliga ställning.  

Seminarieinledare: Lena Marcusson. 

 Vad gör Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS?  

Seminarieinledare: Hans-Göran Åhgren. 

Den 9 december 2015 hölls ett högre seminarium där två teman behandlades: 



 Statens och kommunernas ansvar för skolan: Statens och kommunernas ansvar för skolan 

– ett historiskt perspektiv.  

Seminarieinledare: Ulf P Lundgren. 

 Vad är utbildningsrätt? 

Seminarieinledare: Sverker Scheutz 

Våren 2016 

”Reglera vinst i skolan?” samt ”Vad är utbildningsrätt?” 

Den 18 februari 2016 hölls ett högre seminarium på temat reglera vinst i skolan samt en allmän diskussion 

om vad som kan anses ingå i begreppet utbildningsrätt. 

Från enkel jämlikhet över likvärdighet till valfrihet 

Den 7 april 2016 hölls ett högre seminarium i utbildningssätt i ämnet "från enkel jämlikhet över 

likvärdighet till valfrihet". Seminarieinledare: Ulf P Lundgren 

Utbildning som handelsvara eller rättighet: EU:s inremarknadsreglers tillämpning på nationella 

utbildningssystem. 

Den 18 maj 2016 hölls seminariet. Seminarieinledare: Susanne S:t Clair Renard.  

Hösten 2016 

På vetenskaplig grund? Program och teknologi i Skolinspektionens tillsyn av grundskolor. 

Den 9 september 2016 hölls seminarium om Skolinspektionens tillsyn av skolor.  

Seminarieinledare: Anders Ivarsson Westerberg 

 

Aspekter av EU:s utbildningspolitik - särskilt om fri rörlighet inom den högre utbildningen.  

Den 3 oktober 2016 hölls seminarium på temat EU:s utbildningspolitik i allmänhet och om fri rörlighet 

för studenter. Seminarieinledare: Staffan Ingmanson. 

 

Vilka normer styr barns val av utbildning och med vilka konsekvenser? 

Den 8 november 2016 hölls seminarium kring temat varför våra barn inte får/vågar/kan välja 

utbildning/yrkesinriktning fritt efter intresse och förmåga ... och oberoende av kön.  

Seminarieinledare: Annika Rejmer. 

Våren 2017 

Juridifieringen av skolan 
Den 16 februari 2017 hölls seminarium på temat juridifieringen av skolan med särskilt fokus på Sverige 

och Norge. Seminarieinledare: Andreas Bergh och Emma Arneback. 

Skolors arbete mot våldsbejakande extremism – Inställt! 

Den 8 mars 2017 hölls seminarium på temat skolors arbete mot våldsbejakande extremism. 

Seminarieinledare: Ingrid Helmius.  

Rättsäker examination av studenter 

Den 11 april 2017 hölls seminarium på temat rättssäker examination av studenter. Seminarieinledare: 

Mikael Herjevik.  



Skolkommissionens slutbetänkande 

Den 3 maj 2017 presenterades Skolkommissionens slutbetänkande under seminariet. Betänkandet 

överlämnades till regeringen den 20 april 2017. Seminarieinledare: Jan-Eric Gustafsson.  

Hösten 2017 

Skolinspektionens ingripanden vid tillsyn och särskilt det ”obligatoriska” vitet 

Den 4 oktober 2017. Seminarieinledare: Dåvarande rättschef vid Skolinspektionen, Annica Runsten. 

Rättsliga aspekter av fusket på högskoleprovet 

Den 21 november 2017. Seminarieinledare: Drazenko Jozic, departementssekreterare och tidigare 

chefsjurist på Universitet- och högskolerådet (UHR). 

Stödåtgärder i skolan 

Den 4 december 2017. Seminarieinledare: Gustaf Wall, forskare vid juridiska institutionen, Uppsala 

universitet. 

Våren 2018 

Skolors arbete mot våldsbejakande extremism.  

Den 18 januari 2018. Seminarieinledare: Ingrid Helmius, universitetslektor, doktor i offentlig rätt vid 

Uppsala universitet. 

”Förbrytelse och förvisning – läroverkens bestraffningssystem i Sverige under 1900-talet.” 

Den 15 februari 2018. Seminarieinledare: Germund Larsson doktorand i utbildningssociologi. 

Epileptikers möjlighet att arbeta inom undervisningsväsendet. 

Den 20 mars 2018. Seminarieinledare: Johanna Ringarp, filosofie doktor i historia och universitetslektor i 

pedagogik vid Stockholms universitet. 

Delegation av utredningar och åtgärder enligt skollagen 6 kap 10 § till rektor och annan personal. 

Den 13 april 2018. Seminarieinledare: Maria Refors-Legge, doktorand inom utbildningsrätt vid 

Stockholms universitet. 

Alla människors lika värde och likvärdig utbildning.  

Den 22 maj 2018. Seminarieinledare: Mats Lundstöm, docent och lektor i statskunskap med inriktning på 

politisk teori vid Uppsala universitet. 

Tillsynsplikt. Lärare mellan Skylla och Karybdis?  – Inställt! 

Lena Sandström, adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet.  

Flyttades till den 25 september 2018. 

Hösten 2018 

Tillsynsplikt. Lärare mellan Skylla och Karybdis? 

Den 25 september 2018 inleddes seminariet av Lena Sandström, adjunkt i offentlig rätt. 

Förbud mot konfessionella skolor?  

Den 25 oktober 2018 inleddes seminariet av Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt, Uppsala 

universitet.  



Att bygga en ny myndighet uppå en gammal – en personlig betraktelse över Skolverkets 

tillkomst.  

Den 18 december 2018 inleddes seminariet av Ulf P Lundgren, professor emeritus.  

Våren 2019 

”PISA-press” – PISA som orakel, auktoritetsförstärkare och metafor i svenska och finska 

tidningsartiklar.  

Den 12 februari 2018 inleds seminariet av Hanna Sofia Rehnberg, språkvetare och lektor i journalistik. 

 

Elevers rättigheter i kommunala och fristående skolor – råder lika villkor?  

Den 4 april 2018 inleds seminariet av Jonas Nordström, chefsjurist vid AcadeMedia AB och Matilda 

Björlingson, skoljurist vid AcadeMedia AB. 

 

Arbetsmiljö & särskilt stöd: om normkonflikter inom Skolinspektionens tillsynsområde  

Den 7 maj 2018 inleds seminariet av Peter Ramsjö, jurist och utredare vid lärande- och kultur-

förvaltningen i Lidingö stad. 

 

Kan studiemedel för utlandsstudier vägras med stöd av 1 kap 2 § regeringsformen? 

Den 4 juni 2018 inleds seminariet av Hans Göran Åhgren, myndighetschef vid Överklagandenämnden för 

studiestöd och Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet. 

Hösten 2019 

Juridifiering och moralisering – mänskliga rättigheter i gymnasieskolan 

Den 8 oktober inleds seminariet av Frida Nilsson, Doktorand i mänskliga rättigheter vid Historiska 

institutionen, Lunds universitet. 

 

Skadeståndsansvar för brister i utbildning 

Den 22 november inleds seminariet av Sandra Friberg, Universitetslektor och docent i civilrätt vid 

Uppsala universitet. 

 

Varning eller återkallelse? Lärarnas ansvarsnämnd: historia, verksamhet, praxis 
Den 18 december inleds seminariet av Lars Dirke, hovrättslagman, ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd 

och Nils Penton, verksjurist, föredragande i Lärarnas ansvarsnämnd. 

 

Våren 2020 

Social adekvans som grund för rättighetsbegränsande åtgärder inom ramen för det allmännas 

verksamhet 

Den 27 februari inleds seminariet av Ina Ferrari, biträdande jurist vid Stahre Persson Advokatbyrå. 

 

Skolans arbetsmiljö – en rättsvetenskaplig studie 

Den 19 mars inleds seminariet av Peter Ramsjö, doktorand i förvaltningsrätt med särskild inriktning mot 

utbildningsrätt 

 

Konfessionella friskolor och barns religionsfrihet – en rättighetskonflikt? 

Den 28 april seminariet av Amanda Folkebrant, jurist vid Stockholms stads utbildningsförvaltning.  

 

 



Hela rättigheter och delade skyldigheter – reflektioner om samhällets splittrade, och i viss mån 

otydliga, ansvar för barns skolgång 

Den 20 maj inleds seminariet av Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet. 

 

Vem bestämmer i frågor om barns skolgång? Eleven, förälder eller rektor?  

Den 10 juni inleds seminariet av Anna Singer, professor i civilrätt särskilt familjerätt, vid Uppsala 

universitet. 

 

 

 


