
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: 

 PISA-press: PISA som orakel, auktoritetsförstärkare och metafor i svenska 
och finska tidningsartiklar 

Seminariet inleds av Hanna Sofia Rehnberg, språkvetare och lektor i journalistik. 
 

Hur används PISA som en retorisk resurs i striden om styrningen av skolan? Hanna Sofia gör i sitt 
föredrag en analys av medierepresentationer av PISA i svenska och finska tidningsartiklar. Ett syfte 
är att undersöka vilka potentiella funktioner dessa representationer fyller. 

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt13191 

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

Seminariet hålls den 12 februari kl. 10.15–13.00 inklusive lunch på restaurang 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 

 5 mars: Mer info inom kort.  

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

 7 maj: Arbetsmiljö & särskilt stöd: om normkonflikter inom Skolinspektionens tillsynsområde 

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

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

Seminariet inleds av Jonas Nordström, chefsjurist vid AcadeMedia AB och Matilda 
Björlingson, skoljurist vid AcadeMedia AB. 
 

Enligt skollagen ska elever ha samma rättigheter oavsett om utbildningen anordnas av en offentlig 
eller en enskild huvudman. De fristående skolorna ska därför också i så hög utsträckning som möj-
ligt ha samma skyldigheter men också lika villkor som skolor med offentlig huvudman. Frågan är 
hur det ser ut i praktiken? Vid seminariet resonerar vi kring några områden utifrån ett likvärdighets-
perspektiv. 

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt13193 

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

Seminariet hålls den 4 april kl. 10.15–13.00 inklusive lunch på restaurang 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 

 

 7 maj: Arbetsmiljö & särskilt stöd: om normkonflikter inom Skolinspektionens tillsynsområde 

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

 Arbetsmiljö & särskilt stöd: om normkonflikter inom Skolinspektionens tillsyns-

område  

Seminariet inleds av Peter Ramsjö, jurist och utredare vid lärande- och kulturförvaltningen i 

Lidingö stad.  

 
I skolan tillämpas ofta arbetsmiljö- och skollagstiftningen parallellt. Enligt arbetsmiljölagen kan detta leda till norm-
konflikter som kräver en intresseavvägning mellan arbetsmiljöhänsyn och andra intressen enligt skollagstiftningen. Efter-
som praxis i frågan är svårtillgänglig kan arbetsgivare ha praktiska svårigheter att tillämpa lagstiftningen. Vid norm-
konflikterna kan också andra problem uppstå, eftersom Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket har motstridiga intres-
sen inom ramen för sina respektive tillsynsområden. Till följd av de motstridiga tillsynsuppdragen kan Skolinspektionen 
och Arbetsmiljöverket ställa motstridiga krav på samma tillsynsobjekt, vilket kan ske samtidigt eller nästan samtidigt. 
Dessa problem aktualiseras alla i spänningsfältet mellan arbetsmiljörätt och skollagstiftning inom Skolinspektionens 
tillsynsområde. Seminariet syftar till att belysa de aktuella problemen, särskilt mot bakgrund av normkonflikter mellan 
arbetsmiljölagstiftningen och reglerna i skollagen om särskilt stöd. Seminariet syftar även till att utreda om - och i så fall 
hur - problemen kan motverkas inom Skolinspektionens tillsyn. Kan det möjligen ske genom samverkan mellan Skol-
inspektionen och Arbetsmiljöverket? Eller finns det alternativa lösningar? 

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt13192 

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

Seminariet hålls den 7 maj kl. 10.15–13.00 inklusive lunch på restaurang 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 

 

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

 Kan studiemedel för utlandsstudier vägras med stöd av 1 kap 2 § regerings-

formen? 

Seminariet inleds av Hans Göran Åhgren, myndighetschef vid Överklagandenämnden för 

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

 

Studiemedel får, enligt 3 kap 23 § studiestödsförordningen, i sin nya lydelse från den 1 maj 2018, inte 
lämnas för bl.a. en utbildning som på grund av omständigheter som rör utbildningen eller av något 
annat särskilt skäl inte rimligen bör ge rätt till studiemedel. Enligt förarbetena ska denna rimlighets-
bedömning grunda sig på bl.a. de värden som uttrycks i 1 kap 2 § regeringsformen, RF.  

Ett antal ansökningar om studiemedel har, med hänvisning till nämnda bestämmelse i RF, avslagits 
av CSN för t ex utbildningar där utbildningsanordnaren har som villkor, eller önskemål, att den stu-
derande har en kristen trosinriktning. Några av dessa beslut har överklagats till Överklagandenämn-
den för studiestöd, ÖKS. Mot bakgrund av de överklagade besluten vill vi initiera en diskussion om 
detta är ett lämpligt – eller författningsenligt – sätt att göra inskränkningar i ett gynnande regelverk. 
Eller var syftet med skärpningen av bestämmelsen en annan?   

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt13194 

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

Seminariet hålls den 4 juni kl. 10.15–13.00 inklusive lunch på restaurang 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. 

 

Inbjudan till höstens seminarier skickas ut inom kort.  

 

Glad sommar!  
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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: 

 Juridifiering och moralisering – mänskliga rättigheter i gymnasieskolan 

Seminariet inleds av Frida Nilsson, Doktorand i mänskliga rättigheter vid Historiska 
institutionen, Lunds universitet. 
 

Studien som ligger till grund för seminariediskussionen undersöker undervisning om mänskliga rät-
tigheter i gymnasieskolan, och ett resultat är att mänskliga rättigheter i första hand förstås i termer av
moral. Samtidigt kan mänskliga rättigheter betraktas som del av en alltmer dominerande juridisk
diskurs i skolans praktik, juridifiering. Seminariet syftar till att diskutera hur mänskliga rättigheter
som kunskapsområde i skolan förhåller sig till detta. Hur förhåller sig värdegrunden och dess mora-
liska språk till begreppet mänskliga rättigheter? Hur förhåller sig värdegrundsspråket till "legal
framing"? Måste mänskliga rättigheter i skolan innebära att politiska anspråk blir till juridiska krav?
Kan mänskliga rättigheter som begrepp utmana juridifiering snarare än stärka det?

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14309

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

Seminariet hålls den 8 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 Ronja Österud, ifu@jur.uu.se, 0730403730. 

 

Post skriptum  

 22 november: Skadeståndsansvar för brister i utbildning  

 18 december: Varning eller återkallelse – Lärarnas ansvarsnämnd: historia, verksamhet, praxis 
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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: 

 Skadeståndsansvar för brister i utbildning 

Seminariet inleds av Sandra Friberg. Universitetslektor och docent i civilrätt vid 
Uppsala universitet. 
 

I ett avgörande från Högsta domstolen, NJA 2018 s. 266, har en högskola med stöd av kontrakts-
rättsliga principer förpliktats återbetala en del av studieavgiften till en student på grund av bristande
kvalitet i utbildningen. Under seminariet kommer fallet och dess konsekvenser för utbildningsanstal-
ter och studenter att diskuteras.

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14310 senast fredag den 15 november.

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

Seminariet hålls den 22 november kl. 10.15–13.00 inklusive lunch på restaurang 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 Ronja Österud, ifu@jur.uu.se, 0730403730. 

 

Post skriptum 

 18 december: Varning eller återkallelse – Lärarnas ansvarsnämnd: historia, verksamhet, praxis 
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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: 

 Varning eller återkallelse? – Lärarnas ansvarsnämnd: historia, verksamhet, 
praxis 

Seminariet inleds av Lars Dirke, hovrättslagman, ordförande i Lärarnas ansvars-
nämnd och Nils Penton, verksjurist, föredragande i Lärarnas ansvarsnämnd. 
 

Lärarnas ansvarsnämnd kom till med anledning av införandet av lärarlegitimationen. Nämnden av-
gjorde sitt första ärende i mars 2013 och har sedan dess beslutat i ett sextiotal ärenden. Förhållan-
dena i skolan tilldrar sig ett stort intresse, och pressen skriver ofta om händelser som är eller kan bli
föremål för hantering i Lärarnas ansvarsnämnd. Hur arbetar nämnden och vilka utmaningar finns i
verksamheten? Hur har nämndens praxis utvecklats? Går det att se några trender?

Anmälan sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14311 senast 11 december.

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

Seminariet hålls den 18 december kl. 10.15–13.00 inklusive lunch på restaurang 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 Ronja Österud, ifu@jur.uu.se, 0730403730. 

Post skriptum 

 Datum för kommande seminarier under våren 2020 kommer att skickas ut framöver. 
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