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Utkast till öppningsanförande av statssekreterare Minna Kelhä  

Kick off-webbinarium för kommunerna om det tvååriga försöket med förskoleundervisning 5.2.2021 

  

Bästa företrädare för kommunerna! 

Jag har härmed glädjen att öppna detta webbinarium! Till att börja med vill jag gratulera er alla till 

ert deltagande i detta alldeles unika försök. Kommunernas roll är helt central när det  kommer an på 

hur försöket genomförs och hur det ska lyckas! 

Enligt internationella jämförelser tillhör Finland toppen bland världens länder ifråga om den 

grundläggande utbildningen, men vår framgångssaga hotas av fenomen som växande ojämlikhet, 

inlärningsskillnader och utslagning. Flera av dessa tendenser kan observeras redan inom 

småbarnspedagogiken. Vår nuvarande regering har i sitt program fastställt mål för att öka den 

utbildningsmässiga jämlikheten, minska inlärningsskillnaderna, höja deltagandet i 

småbarnspedagogiken och minska ojämlikheten.    Utifrån dessa mål har undervisnings- och 

kulturministeriet utarbetat utvecklingsprogrammet Utbildning för alla.  

Målet med ett jämlikt samhälle är att alla ska ha möjligheter att utbilda sig så långt vingarna bär. En 

högklassig småbarnspedagogik, inklusive förskoleundervisningen, främjar barnets utveckling och 

lärande på bästa möjliga sätt och är ett effektivt sätt att jämna ut inlärningsfärdigheterna för barn 

med olika bakgrund, vilket ger varje barn vägkost för framtida studier. Alla barn är värdefulla, och 

alla barn har rätt till utbildning. 

Inom ramen för programmet Utbildning för alla beslöt man därför att gå in för ett pilotförsök med 

en tvåårig förskoleundervisning 2021–2024, samt utvärdera erfarenheterna och resultaten av 

försöket. Under beredningen beslöt man genomföra pilotprojektet som ett försök, för vilket det 

stiftades en lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket gäller uppskattningsvis 

tiotusentals femåriga barn, om man räknar med de barn som deltar i försöket och deras jämnåriga i 

kontrollgruppen. I vårt land har i vi endast ett par gånger gjort några så här omfattande försök, som 

dessutom görs i anslutning till ett forskningsprojekt. Det finns sammanlagt 105 kommuner som 

ordnar försöket, och dessutom 42 kommuner i kontrollgruppen, som inte gör det. De kommuner som 

ordnar försöket ersätts för kostnaderna för att ordna försöket. För familjerna är det avgiftsfritt att 

delta i den tvååriga förskoleundervisningen på samma sätt som i den ettåriga.  

Försöket med tvåårig förskoleundervisning har flera syften:   

 stärka jämlikheten i utbildningen (bland annat genom att öka 5-åriga barns deltagande i 

planmässig fostran och undervisning)  

 utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag  

 utreda kontinuiteten mellan förskoleundervisningen och den inledande undervisningen 

 utreda  familjernas  serviceval   

 utreda praxis  i kommunerna samt  

 få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för 

utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund 

självkänsla.  
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Syftet med försöket är att ge information till stöd för beslut som gäller det riksomfattande 

genomförandet av tvåårig förskoleundervisning. Därför följs försöket upp och utvärderas genom ett 

forskningsprojekt. För forskningsprojektets del utgår försöket från följande uppställning: valet av 

kommuner, verksamhetsställen och barn görs genom ett slumpmässigt urval. Detta garanterar att 

vi i sinom tid får forskningsresultat som är mångsidiga och belyser frågan ur olika synvinklar.  För 

undersökningen insamlas information från såväl aktörer som ansvarar för ordnandet av kommunal 

småbarnspedagogik, barnens vårdnadshavare och barnen själva som från dem som arbetar vid de 

verksamhetsställen som deltar i försöket.  Insamlingen av data görs under hela försöket. Resultaten 

kommer att vara tillgängliga senast 2025. 

På vilket sätt främjar försöket med tvåårig förskoleundervisning då jämlikheten i utbildningen? För 

det första ökar försöket med stor sannolikhet femåringarnas deltagande i småbarnspedagogiken. 

Antalet barn som deltar i småbarnspedagogik i vårt land är klart lägre än i de övriga nordiska 

länderna, och understiger även EU:s rekommendation (95% av 4–6-åringarna). På basis av 

forskningsrön kan man dock konstatera att så gott som alla barn, men i synnerhet de som har det 

sämst ställt, drar nytta av småbarnspedagogiken. En högklassig småbarnspedagogik stärker barnens 

förutsättningar att lära sig och främjar deras möjligheter att klara sig i skolan genom att minska 

skillnader som beror på olika bakgrund. I fråga om kunskapsmässiga färdigheter utsträcker sig 

effekten på barnet till de grundskolans första årskurser, och ifråga om  interaktionsförmåga och social 

kompetens till och med ännu längre.  

Därtill främjas jämlikheten i utbildningen genom att  man inom ramen för försöket stärker stödet för 

barnets växande och lärande. Barn som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen har rätt att vid 

behov få stöd för utveckling, lärande och välbefinnande. I försöket ingår stödet för växande och 

lärande enligt lagen om grundläggande utbildning (stöd i tre steg) samt elevvården enligt lagen om 

elev- och studerandevård även för femåringarnas del. Stödet planeras i samarbete med 

vårdnadshavarna. Enligt forskningen ger stöd som sätts in i ett tidigt skede bäst resultat.  

Hittills har det varit mycket tal om hur försöket med tvåårig förskoleundervisning struktureras och 

om nyttan med det på samhällsnivå. Men fokus är ändå på barnet, femåringen, som ska börja 

förskolan ett år tidigare än sina jämnåriga kamrater. Den tvååriga förskoleundervisningen baserar 

sig därmed på den läroplan som Utbildningsstyrelsen utarbetat enkom för detta försök. I läroplanen 

för försöket man beaktat förlängningen av förskoleundervisningen och de yngsta barnen. I 

förskoleundervisningen bekantar man sig tillsammans med barnen med nya saker som väcker deras 

intresse genom lek och genom att undersöka dem, eller på något annat sätt som lämpar sig för små 

barn. Varje barn har möjlighet att lära sig i sin egen takt. Två år ger barnen och lärarna mer tid för 

att tillsammans bekanta sig med olika saker och fördjupa sig i sådant som verkligen intresserar 

barnen. Utöver den mångsidiga verksamheten ingår vilostunder, god mat och omsorg. Barnen kan 

vid behov få stöd för lärande och välbefinnande. Föräldrarna är en viktig resurs i 

förskoleundervisningen, vilket innebär ett nära samarbete med hemmen. Den tvååriga 

förskoleundervisningen stärker barnens sociala färdigheter och förmåga att lära sig, och ger dem 

samtidigt en god grund för att i sinom tid övergå till grundskolans första klass. 

I vår blir det bråttom i försökskommunerna: före ingången av mars ska de verksamhetsställen och 

barn som deltar väljas ut i samråd med kommunerna, familjerna informeras och besluten fattas. 

Dessutom står de förberedelser som behövs på verksamhetsställena strax för dörren. Därtill inleds 
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försöket under en mycket exceptionell tid, som medför helt egna utmaningar på grund av 

coronapandemin. Själva försökssituationen och den därtill hörande forskningen är också nya och 

spännande för oss alla! Men vi kommer att stöda er på alla sätt och vis, och jag är säker på att vi 

tillsammans ska lyckas hitta en lösning också i kvistiga lägen! Jag önskar er alla lycka till med 

försöket! 


