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Tack för alla frågor! Jag beklagar om jag inte har hunnit svara på alla meddelanden eller samtal, men jag 

hoppas att ni får svar här. 

2 § 

Paragrafen uttrycker den starka grundläggande principen om att samma principer tillämpas på tvåårig 

förskoleundervisning som på ettårig förskoleundervisning. Detta gäller t.ex. i fråga om personalens 

behörighet och stödet för barnvård. 

Paragrafen uttrycker också försöksverksamhetens förhållande till andra undervisningsformer: i tvåårig 

förskoleundervisning kan man genomföra förlängd läroplikt, men inte förberedande undervisning. Detta 

beror på att den förberedande undervisningen har en egen läroplan som inte kan genomföras parallellt 

med läroplanen för försöket. 

4 § 

I 4 och 5 § i försökslagen definieras försöksuppställningen för försöket, dvs. hur kommuner, 

verksamhetsställen samt barnen i försöks- och kontrollgruppen väljs ut till försöket. Eftersom försöket 

innebär en avvikelse från likabehandlingen är dessa paragrafer mycket detaljerade. De strävar efter att 

säkerställa att olika kommuner är representerade i försöket. Dessa paragrafer tillämpas nu i början av året. 

Forskarna berättar i sitt eget anförande närmare hur det randomiserade urvalet genomförs. 

Från mindre kommuner har vi fått frågor om hur de har kunnat väljas ut till försöket trots att det i 

kommunen finns färre än 100 barn födda 2016 eller färre än fyra verksamhetsställen för 

förskoleundervisning. Mindre kommuner har kunnat väljas som ”områden som består av kommuner”, 

vilket framgår av slutet av bilaga 1 till kommunbeslutet. 

5 § 

Försöket baserar sig alltså på grundtanken att tvåårig förskoleundervisning erbjuds till barn som hör till 

försöksgruppen men inte till kontrollgruppen. På detta sätt kan vi undersöka den tvååriga verksamhetens 

effekter. I större kommuner kan försöksgrupper och kontrollgrupper bildas inom samma kommun, men i 

mindre kommuner finns det inte tillräckligt med verksamhetsställen och barn för detta. Därför har man 

redan i detta skede beslutat att mindre kommuner ska vara antingen försökskommuner eller 

kontrollkommuner. Inom de större kommunerna kommer man senare i början av året att välja ut cirka 20 % 

av de lämpliga verksamhetsställena till försöksverksamhetsställen. För detta urval använder forskarna 

registermaterial och försöker välja likadana verksamhetsställen så att försöks- och kontrollgruppernas 

bakgrund är så likartad som möjligt. 

Huvudprincipen är att ett barn kan väljas till försöksgruppen antingen genom att redan delta i 

småbarnspedagogik på ett försöksverksamhetsställe eller genom att bo i närheten av ett 

försöksverksamhetsställe. 

Det sista momentet i paragrafen utformades i riksdagen och gäller formella aspekter kring försöket. 

Ministeriet har fattat beslut om försökskommunerna och publicerat programmeringskommandon för 

kommunurvalet som har sänts till er som är försökskommuner. Härefter ska beslut fattas om 

försöksverksamhetsställena. Efter dessa beslut av ministeriet ska försökskommunerna besluta om barnen i 

försöks- och kontrollgruppen. Vi utarbetar modeller för försökskommunerna för dessa beslut.  

  



6 § 

Utöver ovannämnda beslut om försöksgruppen får familjerna en broschyr om försöket, som vi bereder 

tillsammans med Utbildningsstyrelsen och som sänds i tryckt form till försökskommunerna. I broschyren 

berättas om de saker som nämns i 6 § 1 mom. Denna lista utformades i riksdagen. Vid sidan av beslutet om 

försöksgruppen får familjerna också en ansökningsblankett med vilken barnet kan söka till den tvååriga 

förskoleundervisning som ordnas på försöksverksamhetsstället. Familjen kan också välja att barnet uppnår 

målen för den tvååriga förskoleundervisningen på något annat sätt, såsom inom småbarnspedagogiken 

eller klubbverksamheten. Till denna del motsvarar modellen den ettåriga förskoleundervisningen. Man kan 

också sluta delta i försöksverksamhetsställets verksamhet. 

7 § 

I 7 § regleras försöksverksamheten och Utbildningsstyrelsen berättar närmare om läroplanen för försöket 

som avses i paragrafen. Den tvååriga förskoleundervisningens minimiomfattning är dubbelt så stor som den 

ettåriga förskoleundervisningens. 

8 §  

I 8 § finns viktiga principer för de praktiska arrangemangen kring försöket. 

Vid anskaffning av tvåårig förskoleundervisning ska kommunen till exempel begrunda hur man kan 

säkerställa att läroplanen för försöket iakttas på verksamhetsstället och att barnets tvåårsperiod inte 

avbryts. Dessutom måste man också överväga om ett barn kan anvisas till exempel till verksamhet med en 

viss språklig eller pedagogisk betoning utan valfrihet, jag anser att man inte kan. Om ni har särskilda frågor 

om privata aktörer får ni gärna kontakta oss. En lösning är att ta med privata verksamhetsställen som s.k. 

optioner dit familjerna söka om de vill. Familjerna skulle alltså erbjudas ett kommunalt 

försöksverksamhetsställe, men också en option att söka till vissa privata verksamhetsställen med betonad 

verksamhet. De verksamhetsställen som deltar i urvalet väljs tillsammans med forskarna nu i början av året. 

9 § 

På webbseminarierna senare på våren berättar vi mer om försöksregistret. Försöksregistret är viktigt för 

uppföljningen av försöket. I försöksregistret lagras uppgifter om deltagandet i fråga om barn i försöks- och 

kontrollgruppen. 

10 § 

Ni kommer likaså senare att få mer information om uppföljningen av försöket, men det torde vara klart för 

alla att när man ordnar ett försök av denna omfattning så är det också ytterst viktigt att följa upp det. 

Genom försöket får vi information om bl.a. kommunernas servicesystem, familjernas serviceval och den 

tvååriga verksamhetens effekter. Vi kommer att behöva er hjälp med att organisera undersökningen. 

Undersökningen används som stöd för beslutsfattandet. 

11 § 

Senare på våren kommer det också mer information om statsunderstödet som ersätter kostnaderna för 

försöksverksamheten, men i detta skede kan jag berätta att ersättning beviljas för både barn som deltar i 

tvåårig förskoleundervisning och barn i kontrollgruppen, eftersom det för barnen i kontrollgruppen uppstår 

s.k. administrativa kostnader i och med försöksregistret och uppföljningsundersökningen, även om det inte 

ordnas tvåårig verksamhet för dem. 

 


