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Pressmeddelande  Stockholm 10 augusti 2021 
 
Juridik i skolan – ny handbok ger stöd för lärare 
 
Får rektor ändra en elevs betyg? Får lärare lyfta eller hålla fast stökiga elever? Och hur gör du om 
en vårdnadshavare förbjuder eleven att delta i simundervisningen? Det och många andra vanliga 
dilemman reder juristen Maria Refors Legge ut i den nya boken Juridik i skolan – en handbok för 
lärare. 
 
– Det är många lärare som vittnar om att de är oroliga för att bli anmälda till Skolinspektionen eller att de 
blir utsatta för påtryckningar vid betygsättning, säger Maria Refors Legge, jurist och expert på skoljuridik. 
 
Med sin nya bok Juridik i skolan – en handbok för lärare vill hon ge lärarna kunskap om vad som gäller, och 
därmed också ett större självförtroende gentemot rektor och vårdnadshavare. Boken bygger på intervjuer 
med lärare, verkliga domar och beslut från skolmyndigheter och Sveriges domstolar. Den beskriver nio 
rättsliga dilemman som lärare kan ställas inför i sitt arbete, exempelvis Betyg och bedömning, Förhållandet 
till elever och familj, Diskriminering och kränkande behandling, Ordning och trygghet. 
 
Att bli anmäld till Skolinspektionen för att ha hållit fast eller lyft ut en elev ur klassrummet är ett av 
många scenarier som Maria Refors Legge beskriver i boken. Hon visar vad lagen säger, ger exempel från 
domar och diskuterar utförligt hur liknande frågor kan eller bör lösas. 
 
Juridik i skolan - en handbok för lärare kan användas både som ett uppslagsverk för att få råd kring en 
specifik fråga eller att läsa från pärm till pärm och diskutera i kollegiet.  

 
Om författaren 
Maria Refors Legge är jurist och forskare med inriktning mot utbildningsrätt. Hon har erfarenhet av att 
undervisa på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms universitet samt Uppsala 
universitet. Hon är även en del av Stockholms universitets barnrättscentrum samt Institutet för 
utbildningsrätt vid Uppsala universitet. Maria Refors Legge har intervjuats i radio, Skolvärlden och 
Läraren och driver på sin fritid bloggen Skoljuridik. 
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För en bättre dag på jobbet 
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård 
och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en 
bättre dag på jobbet. 
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