
 

 

 

 

Interpellation från Christopher Lagerqvist (M) till 
Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman 
Skoglund (L) om kvalitetsarbetet i skolan 
Moderaterna och Alliansen har sedan 2015 drivit på för att Uppsala kommun ska påbörja ett 
rigoröst kvalitets- och utvecklingsarbete inom skolan, som höjer elevresultaten och lyfter de 
skolor som underpresterar resultatmässigt. Det är inte minst nödvändigt att använda metoder 
som gör det möjligt att utvinna generella och överföringsbara kunskaper genom kvalitativa 
studier. 

Nämnda FoU-arbete genomförs redan internationellt, exempelvis inom medicinframtagning, 
effektiv sjukvård, fattigdomsbekämpning och resultatlyft inom skolan. Metoderna går ut på att 
förutsättningslöst söka efter de arbetssätt som fungerar allra bäst och involverar 
randomiserade urval och ekonometri. 

Nyligen tilldelades flera forskare Nobelpriset i ekonomi just för att effektivt lyfta resultaten och 
för att genom kvalitativa studier identifiera generella och överförningsbara kunskaper.   
Metoderna används även vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, som lyder direkt under regeringen och ligger här i Uppsala. 

I Uppsala har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet dessvärre motsatt sig att 
använda dessa metoder. Under det senaste året har även Liberalerna i Uppsala anslutit till 
avvisandet av de metoder som internationellt ger bäst resultat.  Effekten har blivit att inga 
FoU-projekt i Uppsala leder till att framgångsrika arbetssätt, som fungerar på en skola, kan 
överföras och fungera vid andra skolor. 

Istället används metoder som genomsyrar lärarutbildningarna och används inom 
pedagogiken och didaktiken för att exempelvis stimulera glädje, aktivitet, subjektiva 
upplevelser och motverka bland annat klimatångest. Det gemensamma för nämnda metoder 
är att de inte höjer elevresultaten. Randomiserade studier, som är både enkla och 
arbetsekonomiskt effektiva, tillämpas överhuvudtaget inte alls.  Därmed uteblir även 
möjligheterna att fånga det generella (dvs. det som fungerar) genom det specifika (dvs. det 
valda studieobjektet). 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Helena: 

När kommer Utbildningsnämnden att uppgradera sina arbetssätt inom FoU-arbetet, så att 
skolornas underprestation kan motverkas och helst upphöra? 

 

Uppsala den 25 oktober 2019 

Christopher Lagerqvist 

 


