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Undersökningens utformning



Genomslagskraft

Primärt mål

• bedöma hur ett extra år i förskolan 
påverkar barnens skolfärdigheter, 
sociala färdigheter och självkänsla

• målet är att utreda orsakssamband, 
inte enbart korrelationer

Varför behövs en kontrollgrupp?

• en jämförbar kontrollgrupp visar 
hur det (i genomsnitt) hade gått för 
deltagarna om de inte hade deltagit i 
försöket

den verkliga situationen
(resultaten för de barn som deltagit i tvåårig 

förskoleundervisning) 

den alternativa situationen 
(resultaten för samma barn om de hade 

deltagit i ettårig förskoleundersning)

mäta

bedöma (med hjälp kontrollgruppen)

vs.



Varför behövs randomisering?

Varför får inte familjerna välja att ingå i försöksgruppen?

• barnen i de familjer som är mest ivriga att delta skiljer sig sannolikt på många 
sätt från barnen i mindre ivriga familjer 

• de barn som deltar i försöket kommer sannolikt att klara sig annorlunda 
framöver än de barn som inte deltar, oberoende av längden av 
förskoleundervisningen

Kontrollgruppen ska i genomsnitt motsvara målgruppen

• då är det mer sannolikt att skillnaderna mellan grupperna är en direkt följd av
försöket

• randomiseringen säkerställer jämförbarhet



Undersökningens utformning

Forskningsgruppens mål är en effektiv och representativ utformning

• låg tröskel att delta: minimera besväret för kommunerna och familjerna

• statistisk styrka: varje enhet i försöksgruppen jämförs mot fyra enheter i 
kontrollgruppen → randomisering främst på verksamhetsställenas nivå

• representativitet: viktigt att få med tillräckligt många barn från olika kommuner 
och familjebakgrunder → stratifierad randomisering

Randomisering i praktiken

• stora kommuner: ungefär 20 % av de enheter för förskoleundervisning som 
lämpar sig för försöket väljs slumpmässigt till försöksgruppen; andra lämpliga 
enheter till kontrollgruppen

• små kommuner: alla lämpliga enheter i kommunen väljs slumpmässigt till 
antingen försöks- eller kontrollgruppen



Resultaten av randomiseringen på kommunnivå

Kommuner som deltog i urvalet

stora

små

inte lämpliga 

Små kommuner
Stora kommuner, 2/3 valdes 

med



Barnen

Barnen delas in i försöks- och 

kontrollgrupper via enheterna för 

förskoleundervisning

• barn som deltar i småbarnspedagogik 
delas in på basis av deras nuvarande 
enhet

• barn som är hemma delas in på basis av 
närmaste enhet

Barn vid enheter som inte lämpar sig 

för försöket deltar inte i försöket

• grupp 1: deltar i småbarnspedagogik på 
ett verksamhetsställe som inte har 
förskoleundervisning

• grupp 2: är hemma, den närmaste 
enheten för förskoleundervisning lämpar 
sig inte för försöket

Enhet A
(i försöksgruppen)

Enhet B
(i kontrollgruppen) Barn födda år 2016 

och som inte deltar i 

småbarnspedagogik 

kallas till att delta i 

försöket, om de bor 

nära ett 

verksamhetsställe 

som hör till 

försöksgruppen

Barn födda år 2016 och som inte deltar i 

småbarnspedagogik anvisas till kontrollgruppen, om de 

bor nära ett verksamhetsställe som hör till 

kontrollgruppen



Försöket lyckas om...

Det material som randomiseringen grundar sig på är korrekt

• utgångspunkt: uppgifterna i befolkningsregistret samt Koski- och Varda-tjänsten

• kontroll: relevanta uppgifter skickas till alla kommuner för uppdatering
1. verksamhetsställen för småbarnspedagogik och förskoleundervisning i kommunen

2. verksamhetsställen för barn som är födda år 2016

• det är ytterst viktigt att uppgifterna kontrolleras noggrant
- de uppgifter som ska kontrolleras kommer med noggranna anvisningar

Resultatet av randomiseringen iakttas

• eventuella utmaningar utreds före randomiseringen

Försöket genomförs omsorgsfullt

• läroplanen för den tvååriga förskoleundervisningen iakttas vid 
försöksverksamhetsställena

• försöksregistret innehåller all nödvändig information (och uppgifterna är korrekta)


