
www.ifu.jur.uu.se 

Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till ett 

högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: 

 Tillsynsplikt. Lärare mellan Skylla och Karybdis 

Seminariet inleds av Lena Sandström, adjunkt i offentlig rätt. 

 
När elever och barn befinner sig i skolan eller skolbarnsomsorg har huvudmannen och personalen i skolan ett 
ansvar för att barnen får den tillsyn och omsorg som behövs. Lärares tillsynsansvar, tillsynsplikten, anses följa 
av lärarprofessionen och ansvaret är så centralt för yrkesrollen att det t.o.m. sägs att lärare måste ha det ”i 
ryggmärgen”. Mot denna bakgrund kan det tyckas vara paradoxalt att tillsynsansvaret inte uttryckligen regleras 
i skollagen. I detta seminarium ska tillsynspliktens utveckling, omfattning och innebörd diskuteras. Lärarnas 
ställning beskrivs här som att de står mellan Skylla och Karybdis för att illustrera de olika – delvis motstridiga 
- intressena som tillsynsplikten kan aktualisera. Skolan har t.ex. genom tillsynsansvaret en skyldighet att över-
vaka eleverna för att ge trygg och säker skolmiljö, samtidigt som det i praxis har slagits fast att det är viktigt 
för barnens utveckling att de också får sysselsätta sig utan att hela tiden vara påpassade. Om ordningen störs i 
skolan kan lärare fällas till ansvar eller få kritik för att ingripa för mycket, t.ex. dömas för misshandel, men 
även för att göra för lite.   

Anmälan sker per e-post till ifu@jur.uu.se 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 25 september kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. 

Vi träffas i mötesrum 1:234, Munken hus 1, Trädgårdsgatan 20. 

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Olle Lundin    Sverker Scheutz 

Ordförande  Föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman, ifu@jur.uu.se, 072–745 66 53. 

 

Post skriptum 

Höstens seminarium: 25 oktober och 18 december.  

Nästa konferens med temat Rättssäker utbildning hålls den 28 november.  

 

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


www.ifu.jur.uu.se 

Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till ett 

högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: 

 Förbud mot konfessionella skolor? 

Seminariet inleds av Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet. 

 

Sedan en tid har det pågått en debatt om de religiösa friskolornas existens. Tongångarna är emellanåt 
ganska höga i denna debatt och argumenten för respektive emot ett förbud mot konfessionella fri-
skolor är flera och av varierande karaktär. Ett av de argument som förs fram är att ett förbud skulle 
strida mot europakonventionen. Vid seminariet diskuteras i vilken utsträckning europakonventionen 
hindrar ett förbud mot konfessionella friskolor – eller att på andra sätt begränsa möjligheterna att ha 
konfessionella inslag i utbildningen. 

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt12700 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 25 oktober kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. 

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. 

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Olle Lundin    Sverker Scheutz 

Ordförande  Föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman, ifu@jur.uu.se, 072–745 66 53. 

 

Post skriptum 

Nästa seminarium: 18 december. 

Nästa konferens med temat Rättssäker utbildning hålls den 28 november.  

 

http://www.ifu.jur.uu.se/
http://doit.medfarm.uu.se/kurt12700
http://www.ifu.jur.uu.se/
mailto:gabriella.lothman@jur.uu.se


www.ifu.jur.uu.se 

Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till 

årets sista högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: 

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

Skolverkets tillkomst. 

Seminariet inleds av Ulf P Lundgren, professor emeritus i pedagogik och Skolverkets första 

generaldirektör. 

 

Ulfs presentation handlar om hur den statliga skoladministrationen växt fram och ändrats. Tyngd-
punkten ligger på Skolöverstyrelsen nedläggning och etablerandet av Statens Skolverk. Ulf berättar 
hur detta gick till och om de första årens uppbyggnad av en ny myndighet. 

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt13023 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 18 december kl. 10.15–13.00 inklusive jullunch på Borgen. 

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. 

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Olle Lundin    Sverker Scheutz 

Ordförande  Föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman, ifu@jur.uu.se, 072–745 66 53. 

 

Post skriptum 

Inbjudan till vårens seminarieserie skickas ut inom kort!  

 

http://www.ifu.jur.uu.se/
http://doit.medfarm.uu.se/kurt13023
http://www.ifu.jur.uu.se/
mailto:gabriella.lothman@jur.uu.se


www.ifu.jur.uu.se 

Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder 
till ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: 

 Skolors arbete mot våldsbejakande extremism 

Seminariet inleds av Ingrid Helmius, universitetslektor, doktor i offentlig rätt vid 
Uppsala universitet. 
 
I samma betänkande som föreslog att funktionen samordnaren för demokrati mot våldsbejakande 
extremism skulle inrättas, introducerades begreppet bekymmerssamtal. Utifrån en s.k. samtals-
kompass, som utvecklats vidare av samordnaren, förväntas bl.a. skolan att identifiera och tala med 
elever som är ”i riskzonen” för att hamna i våldsbejakande miljöer. Varken betänkandet eller  
samordnaren ser några rättsliga problem med detta förfaringssätt. Men det gör Ingrid. 
Under 2017 publicerade Ingrid en artikel i IfU:s skriftserie nr 2, Likvärdig utbildning, med namnet 
”Skolans arbete mot våldsbejakande extremism”. 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 18 januari kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. 

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen intas på Borgen 
Grand Café & Festsalar.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Olle Lundin    Sverker Scheutz 

Ordförande  Föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman, ifu@jur.uu.se, 072–745 66 53. 

 

Post skriptum 

Nästa seminarium äger rum den 15 februari 2018. 

Nästa konferens med temat Rättsäker utbildning hålls den 28 november 2018.  

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


www.ifu.jur.uu.se 

Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder 
till ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: 

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

Seminariet inleds av Germund Larsson, doktorand i utbildningssociologi, vid  
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

 
Under 1960-talet förändrades det svenska skolsystemet i grunden när det så kallade parallellskole-
systemet gick i graven och ersattes av grundskola och gymnasium. Denna förändring förde inte bara 
med sig nya tankar och praktiker inom skoldisciplinen, utan också att en omstridd bestraffningsform 
– ”relegeringen” – försvann. Utifrån avhandlingsprojektet Förbrytelser och förvisningar – Bestraffnings-
systemet i de svenska läroverken 1905–1961, diskuteras läroverkens bestraffningssystem utifrån lagstift-
ning, förvisningsbestraffningens praktik, rumsliga förutsättningar och aktörsperspektiv. 

Anmälan sker per e-post till ifu@jur.uu.se. 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 15 februari kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. 

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen intas på Borgen 
Grand Café & Festsalar.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Olle Lundin    Sverker Scheutz 

Ordförande  Föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman, ifu@jur.uu.se, 072–745 66 53. 

 

Post skriptum 

Nästa seminarium äger rum den 20 mars 2018. 

Nästa konferens med temat Rättsäker utbildning hålls den 28 november 2018.  

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


www.ifu.jur.uu.se 

Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder 
till ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: 

 Epileptikers möjlighet att arbeta inom undervisningsväsendet 

Seminariet inleds av Johanna Ringarp, filosofie doktor i historia och universitets-
lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. 

 
Livet för epileptiker förändrades under 1900-talet. Medicinska teorier och perspektiv etablerades, 
kritiserades och ersattes av nya. Diagnostiken utvecklades, framför allt genom EEG-tekniken 
(elektroencefalografin) som uppfanns i slutet av 1920-talet. Vård och behandling genom nya medici-
ner gjorde livet lättare för många. Epileptikers liv påverkades dock inte endast av det medicinska 
vetandet eller vårdens resurser, utan även av en ingripande lagreglering. Epilepsin var en medicinsk 
fråga men också en politisk. Seminariet kommer att behandla yrkeshinder för epileptiker, framförallt 
med fokus på personal inom barnomsorg och skola. 

Anmälan sker per e-post till ifu@jur.uu.se. 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 20 mars kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. 

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen intas på Borgen 
Grand Café & Festsalar.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Olle Lundin    Sverker Scheutz 

Ordförande  Föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman, ifu@jur.uu.se, 072–745 66 53. 

 

Post skriptum 

Nästa seminarium äger rum den 22 maj 2018. 

Nästa konferens med temat Rättsäker utbildning hålls den 28 november 2018.  

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


www.ifu.jur.uu.se 

Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbju-
der till ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: 

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

Seminariet inleds av Maria Refors Legge, doktorand inom utbildningsrätt vid 
Stockholms universitet.  

 
I skollagen 6 kap. 10 § står det att huvudmannen ska utreda och åtgärda fall av kränkande behandling. De flesta 
kommunala skolhuvudmän delegerar dock detta ansvar till rektorer eller någon annan på skolan med stöd av 
kommunallagen 7 kap. 5–7 §§. Frågan är dock om ansvaret (så som det uttrycks i skollagen 6 kap. 10 §) är tänkt att 
delegeras på detta sätt eftersom det finns omständigheter som tyder på att huvudmännen är tänkta att ta stort an-
svar för utredning och åtgärdande av kränkande behandlingar. Presentationen bygger på en nästan färdigställd 
artikel i ämnet samt en frågeundersökning som skickats till alla kommuner i Sverige med frågor om deras sätt att 
hantera sitt ansvar enligt skollagen 6 kap. 10 §.  

Anmälan sker per e-post till ifu@jur.uu.se. 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 13 april kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. 

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen intas på 
Borgen Grand Café & Festsalar.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Olle Lundin    Sverker Scheutz 

Ordförande   Föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman, ifu@jur.uu.se, 072–745 66 53. 

Post skriptum 

Nästa seminarium äger rum den 22 maj 2018. 

Nästa konferens med temat Rättsäker utbildning hålls den 28 november 2018.  

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


www.ifu.jur.uu.se 

Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbju-
der till ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: 

 Alla människors lika värde och likvärdig utbildning  

Seminariet inleds av Mats Lundström, docent och lektor i statskunskap med in-
riktning på politisk teori vid Uppsala Universitet.  

 
Både principen om alla människors lika värde och kravet på likvärdig utbildning uttrycks i svensk lag. 
Vad innebär egentligen principen om alla människors lika värde? Vad innebär likvärdig utbildning? Hur 
förhåller sig principen om alla människors lika värde till kravet på likvärdig utbildning? Är staten skyldig 
att ge medborgare likvärdig utbildning därför staten tillskriver alla människor lika värde? Dessa frågor 
kommer att diskuteras utifrån ett begreppsanalytiskt och filosofiskt perspektiv under seminariet. 

Anmälan sker per e-post till ifu@jur.uu.se. 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 22 maj kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. 

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen intas på 
Borgen Grand Café & Festsalar.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt  

www.ifu.jur.uu.se 

 

Olle Lundin    Sverker Scheutz 

Ordförande   Föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman, ifu@jur.uu.se, 072–745 66 53. 

Post skriptum 

Nästa seminarium äger rum den 12 juni 2018. 

Nästa konferens med temat Rättsäker utbildning hålls den 28 november 2018.  

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