
 

 

 

 

Meddelande till vårdnadshavarna om 
undersökningen som gäller försöket med 
tvåårig förskoleundervisning 

Bästa vårdnadshavare,  

Ert barns daghem deltar i undersökningen om försöket med tvåårig förskoleundervisning 

som genomförs 2021–2024. I Finland inleddes i augusti 2021 ett försök där en del av 

barnen deltar i tvåårig förskoleundervisning i stället för vanlig ettårig förskoleundervisning. I 

undersökningen utreds hur en längre förskoleundervisning påverkar utvecklingen av 

barnens inlärningsfärdigheter.  

Undersökningen inleds nu i oktober med utvärderingar av barnens inlärningsfärdigheter vid 

daghemmen. Det är önskvärt att alla barn födda 2016 vid de daghem som är med i 

undersökningen deltar i undersökningen. 

Vad går undersökningen ut på? 

En anställd vid daghemmet som är bekant för barnet gör olika uppgifter tillsammans med 

barnet i ungefär 30 minuter. I uppgifterna frågas barnet om ord, bokstäver, uppräkning av 

siffror och enkla räkneuppgifter. Dessutom frågas barnet om sina tankar om sig själv. Om 

uppgiften av någon orsak är för utmanande för barnet går man vidare till nästa uppgift. 

Avsikten är att det ska vara en positiv och trygg situation tillsammans med en bekant vuxen. 

Utöver uppgifterna ska lärarna fylla i en egen enkät. 

Senare kommer också vårdnadshavarna att få svara på enkäter. På riksnivå kompletteras 

uppgifterna ytterligare med data som fås från register. Registeruppgifterna används bl.a. i 

den långsiktiga uppföljningsundersökningen. Barnens utveckling följs upp också under 

förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. 

Frivillighet 

Utvärderingen grundar sig på 3, 4 och 10 § i lagen om ett försök med tvåårig 

förskoleundervisning (1046/2020). I lagen föreskrivs bl.a. om genomförande av 

utvärderingar av de barn som hör till målgruppen. Till målgruppen hör 2016 födda barn i de 

kommuner som valts till försöket.  
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Det är frivilligt att delta i undersökningen. Eftersom undersökningen grundar sig på lag 

behöver vårdnadshavaren inte separat anmäla sitt barn till undersökningen. 

Vårdnadshavaren har dock rätt att när som helst under undersökningen avbryta barnets 

deltagande eller återkalla samtycket. Avbrytandet eller återkallandet av samtycket kan 

göras utan att ange en orsak, och det medför inga påföljder. Återkallande av samtycket kan 

göras genom att man meddelar detta till barnets daghem. Också för barnet är deltagandet 

frivilligt. 

Konfidentialitet 

Läraren och barnen gör uppgifterna tillsammans med en pekdator, från vilken barnets svar 

sänds direkt på ett datasäkert sätt till servern vid Centret för inlärningsanalys vid Åbo 

universitet. Inga uppgifter om barnens svar stannar alltså på daghemmet. Även lärarnas 

enkäter sker på samma sätt. 

All information som samlas in om ditt barn behandlas konfidentiellt och används endast för 

forskningsändamål. Endast namngivna personer som är bundna av tystnadsplikt har 

tillgång till uppgifterna om ditt barn. Forskningsmaterialet behandlas i en skyddad miljö och 

är tillgängligt endast för forskare med forskningstillstånd. Ditt barn kan inte identifieras i 

forskningsresultaten.  

Undersökningen har planerats av sakkunniga inom pedagogik och psykologi. På basis av 

intervjuerna görs undersökningen i samarbete av forskare vid Aalto-universitetet, Åbo 

universitet, Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet och Statens ekonomiska 

forskningscentral. 

Dataskydd och risker 

Riskerna i anslutning till dataskyddet minimeras genom att materialet bevaras i en säker 

datamiljö, genom att direkta identifieringsuppgifter åtskiljs från det övriga materialet och 

genom att resultaten publiceras i en form som inte gör det möjligt att identifiera enskilda 

personer.  

På förskoleförsökets webbplats (https://minedu.fi/seurantatutkimukset) finns den 

personuppgiftsansvariges (undervisnings- och kulturministeriets) dataskyddsbeskrivning till 

vårdnadshavarna. I dataskyddsbeskrivningen beskrivs närmare de uppgifter som samlas in 

i undersökningen och behandlingen av uppgifterna. Forskningsprojektet har fått ett positivt 

utlåtande av Aalto-universitetets forskningsetiska kommission.  

Vi svarar gärna på frågor som gäller forskningsprojektet. Du kan kontakta 

forskningsgruppen genom att ringa numret 029 551 9500 (kl. 8:30–16:30) eller genom att 

skicka e-post till adressen eskarikokeilu@vatt.fi. 

Med vänlig hälsning 

Matti Sarvimäki 
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