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

• Tillgänglig kursdesign – om de rättsliga kraven på universitetsut-
bildning  
 

Seminariet inleds av Christina Johnsson, universitetslektor i offentlig rätt vid Malmö 
Universitet  
 
Det akademiska lärarskapet står under förändring, inte minst genom att allt fler lagar om likvärdighet och till-
gänglighet till högre utbildning styr hur lärare ska förhålla sig till studenter, till innehållet i undervisningen och 
till examinationer. Till de lagarna hör regeringsformen, diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2018:1937) om 

tillgänglighet till digital offentlig service, förvaltningslagen (2017:900) och högskolelagen (1992:1434), liksom de 
internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa på utbildningsområdet. 

 
I den här floran av lagar är det inte enkelt att göra rätt - helt enkelt - om inte lagarna konkretiseras och översätt 
till praktisk kursdesign. I den här presentationen resonerar Christina Johnsson om hur hon med ett rättsveten-
skapligt angreppsätt kombinerat de olika lagarna och internationella konventionerna om tillgänglighet med det 
transdisciplinära förhållningssättet Universell design för lärande, i en kurs vid lärarutbildningen vid Malmö uni-

versitet. 
 

Christina Johnsson doktor i offentlig rätt och expert på mänskliga rättigheter och diskriminering, tidigare pre-
fekt vid lärarutbildningen, chef för enheten för Pedagogiskt stöd vid Malmö universitet, analyschef vid Diskri-
mineringsombudsmannen och forskningschef vid Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter. Hon 

läser just nu det andra året på en internationell master i högskolepedagogik vid Malmö universitet och kombine-
rar därigenom sina akademiska kunskaper och erfarenheter om de mänskliga rättigheterna och diskriminering 

med pedagogik och didaktik. 
 
Seminariet hålls måndagen den 19 september kl. 10.15-12.00  

Seminariet hålls i sammanträdesrum 234, Munken 1, Trädgårdsgatan 20. Efter seminariet 
följer en gemensam lunch på restaurang Borgen. 

Anmälan sker via denna länk https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/65210 senast torsdagen 
den 15 september. Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

 

Med vänliga hälsningar 
Juridiska institutionen 
Institutet för utbildningsrätt  
www.ifu.jur.uu.se 
 
Lotta Lerwall                             Annika Nilsson 
Ordförande                               Föreståndare 
 
Vid frågor, kontakta IfUs amanuens Maja Kristiansson-Gran (ifu@jur.uu.se) 


