
Hej,    Älvsjö 2015-08-20 

 

Det finns idag en allmänt spridd uppfattning om dagens betygssystem att eleven måsta ha A 

på alla uppgifter i samtliga prov, för att få A i slutbetyg. Missuppfattningen utgår ifrån att 

betyg sätts på adderade provresultat. Detta är inte korrekt och lärare som sätter sådana betyg 

gör fel. Dessa betyg är inte rättssäkra. 

 

Mitt namn är Johan Kant och jag är rektor och bloggare. Det har under flera års tid pågått en 

debatt om bedömning i och kring skolan. Även på min blogg har det genom årens lopp pågått 

en diskussion kring detta ämne. Under våren 2015 har denna diskussion eskalerat, vilket 

bland annat ledde till en stor diskussion i media där upprörda elever, föräldrar och till och 

med gymnasieminister uttalade sig. Kritiken som framfördes är befogad. Både Skolverket och 

Skolinspektionen har påtalat denna brist i rättssäkerhet. Enligt Skollagen är skolhuvudmannen 

ansvarig för att lärarna har den kunskap som behövs för att kunna följa gällande regelverk. 

Den lärare som ges möjlighet att förstå gällande regelverk för betygssättning, ger sig själv 

utrymme för det sunda förnuft som helt saknas i den allmänt spridda missuppfattningen, när 

de rättssäkra betygen sätts.  

 

Av denna anledning bestämde jag mig för att själv anordna en en-dags-utbildning för att på 

något sätt ska jobba för upplysning på området. Denna utbildningsdag sker till 

självkostnadspris. Anledningen till att jag har valt en lördag är för att hålla nere kostnaden för 

vikarier och allt det strul en stor vikarieanskaffning kan innebära. Jag är själv rektor, så jag 

vet vad det kan innebära om flera lärare på en skola vill gå på ett seminarium. 

 

Jag har anlitat Per Måhl och Bo Sundblad för uppdraget. Detta är ett unikt tillfälle som inte 

kommer att upprepas, jag ämnar inte starta en utbildningsverksamhet. Det är också unikt i den 

utsträckningen att jag vänder mig till skolor och kommunen i Storstockholm i första hand. 

Inbjudan till lärare runt om i landet kommer ske via min blogg, men inte i ett mailutskick.  

 

Jag hoppas att du tycker att detta ämne är viktigt och vill att dina lärare ska vara kunniga i 

ämnet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Johan Kant 


