
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: 

 Juridifieringen av skolan  

Seminariet inleds av Andreas Bergh och Emma Arneback, universitetslektorer från 

Örebro universitet. 

 

Andreas och Emmas inledning: På seminariet presenteras och diskuteras nummer 1 2016 av 

Utbildning & Demokrati som handlar om den ökade juridiska regleringen av skolan, med ett 

särskilt fokus på Sverige och Norge. I tidigare forskning benämns detta fenomen, som långt ifrån 

begränsas till utbildningsområdet, ofta som juridifiering eller med närbesläktade begrepp som 

förrättsligande, juridikalisering och rättsliggörande. I deskriptiva termer avses ett skeende som 

innebär att ett förhållande antar en starkare rättslig karaktär. I normativ mening ses juridifiering 

både som något som kan stärka demokratisk utveckling, men också som något som kan under-

minera såväl effektivitet som demokratiska och medborgerliga värden 

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

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

Seminariet hålls den 16 februari kl. 10.15–13.00 inklusive lunch.  

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

på restaurang Borgen. Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

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 hålls den 8 mars 2017. 
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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: 

 Rättssäker examination av studenter 

Seminariet inleds av Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist vid UKÄ. 

 

Mikaels inledning: Betygsättning på kurser och prov (examination) utgör en viktig del av den 

myndighetsutövning som sker vid universitet och högskolor. Lärosätena har stor frihet att ut-

forma examinationsformerna. Examinatorn har också stor makt och ett stort ansvar när han eller 

hon använder sina befogenheter att sätta betyg på studenterna. Samtidigt är flera offentlig-

rättsliga regelverk tillämpliga i verksamheten. Högskoleverket gav 2008 ut rapporten Rättssäker 

examination med syftet att förbättra rättssäkerheten för studenterna. En ny upplaga av rapporten 

håller nu på att tas fram av Universitetskanslersämbetet. På seminariet kommer några rättsliga 

frågor i anslutning till rapporten att behandlas. 

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

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

Seminariet hålls den 11 april kl. 10.15–13.00 inklusive lunch.  

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

restaurang Borgen. Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

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 hålls den 3 maj 2017. 
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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: 

 Skolkommissionens betänkande 

Seminariet inleds av professor Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionens ordförande. 

 

Under seminariet presenterar Jan-Eric Gustafsson Skolkommissionens slutbetänkande som över-

lämnades till regeringen den 20 april 2017.  

 

Ur regeringens direktiv till Skolkommissionen: 

”En kommitté - en skolkommission - ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, 

förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Förslagen ska fokusera på 

förskoleklassen, grundskolan, och gymnasieskolan och ska bland annat utgå från OECD:s slut-

liga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk 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 3 maj kl. 10.15–13.00 inklusive lunch.  

Vi träffas i Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1. Lunchen intas på restaurang Borgen.  

Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

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 höstens seminarier skickas ut inom kort.  
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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: 

 Skolinspektionens ingripanden vid tillsyn – särskilt det ”obligatoriska” vitet 

Seminariet inleds av Annica Runsten, Skolinspektionens rättschef. 

 

Skolinspektionen är ålagd av lagstiftaren att under vissa förutsättningar förena förelägganden med 
vite – oavsett adressatens kända vilja att rätta sig efter ett föreläggande. Vilka konsekvenser har lag-
stiftningen rörande viten fått för Skolinspektionens arbete med förelägganden? Vi diskuterar även 
Skolinspektionens utmaningar och möjligheter. 

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

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

Seminariet hålls den 4 oktober 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 

Höstens kommande seminarier äger rum den 21 november samt 4 december.  

Nästa konferens med temat rättsäker utbildning hålls den 28 november 2018.  
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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: 

 Rättsliga aspekter av fusket på högskoleprovet 

Seminariet inleds av Drazenko Jozic, departementssekreterare och var tidigare chefsjurist på 

Universitet- och högskolerådet (UHR). 

 

Under de senaste åren har det uppdagats att det förekommer fusk på högskoleprovet. Fuskmetoden 
går ut på att provdeltagrana genom elektronisk utrustning som är svår att upptäcka har kontakt med 
utomstående och får svaren levererade under provet. Universitets- och högskolerådet och de lärosä-
ten som anordnar högskoleprovet har vidtagit en rad åtgärder för att förebygga och upptäcka fusket 
och det har skett ändringar i regelverket kring högskoleprovet. Under seminariet diskuterar vi främst 
förvaltningsrättsliga frågeställningar som har uppstått i samband med det upptäckta fusket. Även 
sekretesslagstiftningen och det straffrättsliga ansvaret berörs. 

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

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

Seminariet hålls den 21 november 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 

Höstens nästa seminarium äger rum den 4 december.  

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

 Stödåtgärder i skolan 

Seminariet inleds av Gustaf Wall, forskare vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. 

 

Under seminariet presenterar Gustaf Wall övergripande sitt pågående forskningsprojekt om stöd-
åtgärder i skolan. I fokus för studien ligger skollagens tredje kapitel. Några diskussionsområden kan 
vara gränsdragningen mellan de olika stödformerna, utredningsskyldigheten och kraven på  
dokumentation. Även andra frågor som relaterar till detta område kan givetvis också lyftas fram 
inom ramen för 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 4 december 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 

Inom kort presenteras datumen för vårens seminarieserie. 

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