
 

 

 

 

 

Rapport från Lärarförbundet 2014-05-15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förskolan framgångsfaktor 
enligt OECD 

 ─ ger bättre Pisa-resultat i matematik och 
läsning 

 
 
 
 
 



 

 

 

 1(14)  

 

 

 
 

Att satsa på förskolan är smart politik 
 
 
Elever som har gått i förskolan har bättre kunskaper i matematik och läsförståelse i 
grundskolans senare år än elever som inte gått i förskolan, det visar färska resultat från 
Pisa-undersökningen som vi presenterar i den här rapporten. 
 
Det här är resultat som jag tror varken förvånar föräldrar till förskolebarn eller Sveriges 
lärare. Vi vet vad förskolan betyder för barnens utveckling. Förskoleåldrarna är livets 
mest intensiva läroperiod. I förskolan får barn utlopp för sin nyfikenhet. De får 
utvecklas, leka och lära.  
 
Det som inte syns i Pisa-resultaten är att förskolor med riktigt hög kvalitet ger barnen 
ett ännu större försprång i det fortsatta lärandet. Resultaten skulle alltså påverkas ännu 
mer om alla förskolor var i nivå med de bästa. Och det som bygger kvalitet är lärarnas 
kompetens och vilka förutsättningar de har att göra ett bra jobb. 
 
Nu när svenska elevers resultat i Pisa sjunker finns all anledning att lyfta förskolans roll 
för framtida skolframgångar. Att satsa på att alla barn får rätt förutsättningar från 
början, redan i förskolan, är väl investerade pengar. Enligt Nobel-pristagaren James 
Heckman är det just i förskoleåldrarna som investeringar i utbildning ger allra högst 
avkastning och detta blir ännu tydligare när det gäller barn från missgynnade 
förhållanden. Alltför ofta är det just dessa barn som står utanför. 
 
Därför är det allvarligt att lärare i förskolan larmar om att de tvingas ägna mer tid åt att 
städa och administrera än åt att planera och utveckla verksamheten. När man slösar med 
förskollärarens kompetens går det ut över barnen. Förskollärare måste få gott om tid 
och resurser för det som är allra viktigast – att göra förskolan så bra och utvecklande 
som möjligt för alla barn.  
 
Sveriges förskola håller överlag hög kvalitet men det finns stora brister när det gäller 
likvärdighet. Det råder till exempel akut brist på förskollärare i stora delar av landet och 
enligt Skolverkets senaste statistik blir de allra största barngrupperna fler och fler. 
Politikerna måste tänka om – och tänka långsiktigt. 
 
Vi vet att elever som har gått i förskolan lär sig mer än andra elever! Vi vet också att 
många av de barn som idag inte har plats i förskolan är de som skulle gynnas allra mest 
av förskolans verksamhet. Att satsa på förskolan är smart utbildningspolitik. 
 
 
Eva-Lis Sirén 
Ordförande Lärarförbundet 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 2(14)  

 

Förskolegång ger bättre Pisa-resultat 

Lärarförbundet har låtit Skolverket undersöka förskolans betydelse för 
kunskaperna i matematik och läsning. Resultaten är tydliga: den som gått i 
förskolan presterar bättre Pisa-resultat.  
 

Matematik och förskola i ett internationellt perspektiv 
Enligt Pisa-undersökningen har förskolan en tydlig effekt på femtonåringarnas 
matematikkunskaper i nästan alla länder. Nedanstående bild bygger på 2012 års Pisa-
undersökning, där matematik var huvudämne. 
 

 
Matematik och förskola i Pisa 2012. Bilden visar antalet ytterligare Pisa-poäng som den som gått i förskola 
i ett respektive fler än ett år presterar. Bilden visar också antalet ytterligare poäng med/utan hänsyn taget 
till elevernas socioekonomiska bakgrund (ESCS). Ett urval av länder. 

 
För OECD-snittet är sambandet klart och tydligt: att gå i förskola förbättrar resultaten i 
matematik. Effekten är större när man inte beaktar socioekonomisk bakgrund, vilket är 
rimligt då vi vet att barn till socioekonomiskt starka föräldrar i högre grad använder 
förskolan än andra. Men även när man tar hänsyn till bakgrunden kvarstår en tydlig 
effekt om 15 Pisa-poäng för den som gått ett år i förskola och 31 för den som gått mer 
än ett år.  
 
Även i de enskilda länderna är den positiva effekten av att ha gått i förskola tydlig. 
Starkaste är effekten för de franska eleverna med mer än ett år i Frankrike. I Norge är 
det visserligen en icke-signifikant negativ effekt av att bara ha gått i förskola i ett år, men 
det är en signifikant positiv effekt av att ha gått mer än ett år. I det närmaste i alla andra 
länder, däribland Sverige, är det en signifikant positiv effekt på resultaten i matematik 
både av att gå i förskola i ett år och av att gå i förskola mer än ett år. För Sveriges del är 
den positiva effekten 24 respektive 32 poäng efter att socioekonomisk bakgrund har 
vägts in.  
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Läsning och förskola i ett internationellt perspektiv 
Elever som har gått i förskola klarar även läsningen bättre än andra elever, det gäller 
både för dem som gått ett år och för dem som gått längre än så. Nedanstående bild 
bygger på 2009 års Pisa-undersökning, när läsförståelse var huvudämnet.  
 
 

 
Läsning och förskola i PISA 2009. Bilden visar antalet ytterligare PISA-poäng som den som gått i förskola 
i ett respektive fler än ett år presterar. Bilden visar också antalet ytterligare poäng med/utan hänsyn taget 
till elevernas socioekonomiska bakgrund (ESCS). Ett urval av länder. 

 
För OECD-snittet är sambandet tydligt: att gå i förskola förbättrar resultaten i 
läsförståelse. Effekten är större när man inte beaktar socioekonomisk bakgrund, vilket är 
rimligt då vi vet att barn till socioekonomiskt starka föräldrar i högre grad än andra 
använder förskolan. Men även när man tar hänsyn till bakgrunden kvarstår en tydlig 
effekt om 19 Pisa-poäng för den som gått ett år i förskola och 33 för den som gått mer 
än ett år.  
 
Även i de enskilda länderna är effekten tydlig, förutom i Finland. I Finland är det bara 
effekten av mer än ett år utan beaktande av socioekonomisk bakgrund som är statistiskt 
säkerställd. I princip i alla andra länder, däribland Sverige, är det en signifikant positiv 
effekt både av att gå i förskola i ett år och av att gå i förskola mer än ett år. För Sveriges 
del handlar det om en positiv effekt på 30 respektive 38 poäng när socioekonomisk 
bakgrund beaktas. Även i läsning är det de franska eleverna med mer än ett år i förskola 
som uppvisar störst effekt för Pisa-resultaten.  
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Extra analys av förskolans betydelse i Sverige 
Som framgått av sammanställningarna från Pisa-undersökningarna 2009 och 2012 finns 
det en klar effekt på resultaten även när elevernas socioekonomiska bakgrund har 
beaktats. Vi vet också att samma effekt fanns på matematikresultaten i Pisa-
undersökningen 20031.  
 
 Det är väldigt få elever i Sverige som inte har gått i förskola. I dagsläget är det bara fem 
procent av fyra- och femåringarna som inte går i förskola och andelen sexåringar som 
inte går i förskoleklass är än lägre. 2002, när de femtonåringar som gjorde Pisa-provet 
2012 var fem år, var det 84 procent av femåringarna som gick i förskola. 2003, när 
samma elever var sex år, var det drygt 94 procent som gick i förskoleklass och drygt två 
procent som gick i förskolan, sammantaget över 97 procent av eleverna.  
 
Gruppen som inte har gått i förskola är med andra ord liten och en stor del av den 
består av elever som anlänt efter fem års ålder – 2012 handlade det om cirka 350 elever 
eller sju procent av urvalet som anlänt efter fem års ålder. De sistnämnda eleverna har 
inte haft möjlighet att gå i förskola och för att bedöma om den svenska förskolan leder 
till bättre resultat bör de uteslutas. 
 
Lärarförbundet har därför låtit Skolverket göra separata analyser på Pisa-materialet där 
vi testar effekten av förskola på resultaten för följande grupper:  

 elever med svensk bakgrund födda i landet 

 alla elever som är födda i landet (oberoende av om deras föräldrar har utländsk 
bakgrund eller inte)  

 alla elever födda i landet, plus de elever som har anlänt innan fem års ålder. 

Analyserna är gjorda för att fånga upp resultatskillnaderna hos de elever som har haft en 
möjlighet att gå i svensk förskola. 
 
Samtliga undersökta analyser visar på samma sak: förskolan leder till bättre resultat i 
PISA-undersökningen. De elever som har gått ett år i förskola (läs förskoleklass) 
presterar i samtliga fall bättre än de elever som inte har gått i förskola och de elever som 
har gått mer än ett år i förskola presterar i sin tur bättre än de elever som har gått ett år. 
Alla enskilda skillnader är inte statistiskt säkerställda, men tendensen är helt klar – 
förskolan bidrar aktivt till elevernas lärande.  
 
På samma sätt ser det också ut oavsett om vi beaktar socioekonomiska skillnader eller 
inte. De elever som har gått i förskola klarar sig bättre i Pisa-undersökningen än andra 
elever. Vidare är effekten större i läsförståelse än i matematik.2  
 
Om vi ser till de barn som är födda i Sverige, oberoende av om de har svensk bakgrund 
eller inte, ser vi att effekten (efter hänsyn till socioekonomisk bakgrund) av ett år i 
förskola är 11 Pisa-poäng i matematik och 20 i läsning, medan den är 21 respektive 28 
för de som har gått mer än ett år.  
 
När vi även inkluderar de som invandrat vid senast femårsålder är motsvarande siffror 
14 poäng i matematik och 21 i läsning för den som har gått ett år i förskola, samt 24 i 
matematik och 28 i läsning för den som har gått mer än ett i förskola. 

                                                 
1 Förskola – ett sätt att förbättra skolresultaten. Rapport från Lärarförbundet 11 augusti 2005 
2 För regressionsresultaten se bilagan i denna rapport 



 

 

 

 5(14)  

 

 
Detta är lägre än de som visas i den officiella Pisa-rapporten. Anledningen är att många 
av dem som inte har gått i förskola presterar sämre.  
 
Då gruppen som inte har gått i förskola, som vi redan har visat, till en mycket stor del 
består av elever som har invandrat minskar skillnaden i våra resultat mellan att ha gått i 
förskola eller inte eftersom genomsnittsvärdet för dem som inte har gått det om hela 
urvalet beaktas är klart lägre. I PISA 2012 är genomsittsvärdet för de dryga 8 procent 
som inte gått i förskola 442, i vår sista regression är det 458. 
 

Andra studier om förskolans betydelse 

OECD är långt ifrån ensamma om att visa på förskolans betydelse. En rad 
studier visar på vinsterna för hela samhället med att satsa tidigt, redan i 
förskolan. 
 
Förskolan har positiva effekter på barns lärande och utveckling som i ett flertal studier 
visat sig vara varaktiga under lång tid – skolresultaten påverkas genom hela 

grundskoletiden3 och det finns effekter som visat sig kvarstå även efter skoltiden i form 

av t ex minskad kriminalitet, ökad anställningsbarhet och social anpassning till 

samhället.4 

  
Det finns också flera studier som visar att förskolan har utjämnande socioekonomiska 

effekter5 samt att investeringar i förskoleåldrarna – även generellt, men särskilt när man 

tittar på socialt utsatta barn – ger högst avkastning av alla utbildningsinsatser. Ju yngre 
barnen är desto större avkastning, enligt den amerikanske nobelpristagaren James 
Heckman. 
 
Förskolor som har en barnfokuserad pedagogik och ett lärandeorienterat 
förhållningssätt skapar bäst förutsättningar för lärande medan alltför formella 
förmedlande undervisningssituationer, där små barn blir passivt lyssnande, till och med 

kan ha negativa effekter på barns framtida skolgång.6 Den barnfokuserade pedagogiken 

är givetvis beroende av gynnsamma förhållanden när det gäller exempelvis lärartäthet. 
 

                                                 
3 T ex PISA- och PIRLS-studierna, samt  
Sylva m.fl. (2011). Pre-school quality and educational outcomes at age 11: Low quality has little benefit. 
Journal of Early Childhood Research, Vol 9, No 2, s 109-124.,  
Statens Folkhälsoinstitut (2009). Child Day Care Center or Home Care for Children 12-20 Months of Age – What 
is Best for the Child? A Systematic Literature Review.  
 
4 Schweinhart m.fl. 2004. Lifetime Effects: The High/Scope Perry Preschool Study Through age 40. High/Scope 

Educational Research Foundation.   
 
5 T ex Magnusson och Waldfogel. (2005). Early Childhood Care and Education. Effects on Ethnical and 

Racial Gaps in School Readiness. Future of Children. Vol 15, Nr 1, s 169-196. 

 
6 T ex Persson (2008) Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och 

fritidshem. Vetenskapsrådets rapportserie. 
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Flera studier har också visat att lärarnas kompetens och medvetenhet är avgörande för 

förskolans kvalitet.7 Lärarnas yrkeskunnande, engagemang och hur de interagerar är 

faktorer som påverkar barnet på lång sikt. Den pedagogiska medvetenheten hos lärarna 

har stor betydelse för förskolans kvalitet.8  Den påverkas både av grundutbildningen 

(förskollärarutbildningen) och av fortsatt tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling 
och ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt. 

 
 

                                                 
7 T ex Sheridan, Pramling och Johansson, red. (2009). Barns tidiga lärande. En tvärsnittsstudie om förskolan som 

miljö för barns lärande. Antologi. Göteborgs Universitet;  
Siraj-Blatchford  m.fl. (2002). Researching Effective Pedagogy in the Early Years.  DfES. 
 
8 Persson (2010a) Lärandets var och när i den institutionaliserade barndomens kontext. I Skolverket 
Barndom och lärande i förskolan och grundskolans tidiga årSkolverket. 
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Lärarförbundets förslag 

Att förskolegången är betydelsefull har vi många bevis på, bland annat de färska 
resultaten i den här rapporten. För att förskolan ska lägga grunden för framtida 
skolframgångar måste förutsättningarna bli bättre. Här är Lärarförbundets 
förslag: 
 
 

Mindre barngrupper och högre förskollärartäthet 
Barngrupperna ska ha en storlek och sammansättning som utgår från barnens behov. 
För att huvudmännen ska leva upp till detta krävs nationella riktlinjer. 

Ge stöd tidigt i stället för att reparera i efterhand 
Utbildningsinsatser får större effekt ju tidigare åldrar de riktas mot. Detta är ännu 
tydligare när det gäller barn från missgynnade förhållanden. Att inte satsa på barnen i 
förskolan för mer sig större behov av dyrare och mindre effektiva insatser senare. 

Sluta slösa med förskollärares kompetens 
Idag tvingas förskollärare ägna mer tid åt att städa och administrera än åt att planera, 
följa upp och utveckla verksamheten. Förskollärare fick 2011 ett tydligare och mer 
utökat pedagogiskt ansvar. Men endast två procent av förskollärarna uppger att de blivit 
av med andra arbetsuppgifter för att ge utrymme åt det utökade uppdraget. Rensa bort 
uppgifter som inte kräver förskollärarkompetens och låt lärare vara lärare! 

Locka fler till yrket med högre löner 
I stora delar av landet råder en akut förskollärarbrist. För att locka unga till yrket och för 
att erfarna lärare ska stanna kvar krävs högre löner och lägre arbetsbelastning.
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Fakta om förskolan 

490 000 barn mellan 1 och 5 år går i förskola. Det motsvarar 84 % av alla barn mellan 1 och 
5 år och 95 % av alla barn mellan 4 och 5 år. 
 
 
Förskollärarutbildningen är en 3,5 år lång högskoleutbildning. 2011 reviderades skollagen och 
förskolans läroplan. I och med detta förtydligades förskollärares ansvar för undervisningen samt 
för uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – ” det pedagogiska ansvaret”. En 
förskollärarlegitimation har också införts. 
 
Nationellt är ungefär hälften av personalen i förskolan förskollärarutbildade och det går drygt 10 
barn per årsarbetande förskollärare. Siffrorna har varit relativt konstanta över tid. Det finns dock 
stora variationer när det gäller förskollärartäthet både mellan kommuner och mellan förskolor 
inom en och samma kommun. Störst är problemet i förortskommuner till större städer (särskilt 
Stockholmsregionen).  
 
Även barngruppsstorlekar varierar stort över landet. En genomsnittlig gruppstorlek är 17 barn. 
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BILAGA: Skolverkets regressioner på Pisa-materialet 

PISA 2012 matematik 

Här nedan följer nu Skolverkets regressioner på de olika grupperna. Först kommer en regression 
utan beaktande av socioekonomisk bakgrund och sedan en med. Detta för de tre olika 
populationerna: endast svenska bakgrund född i Sverige, födda i Sverige (oberoende av 
bakgrund) och födda i Sverige plus de som invandrat före femårsålder. 
 
(B-värdena i de följande regressionerna representerar följande saker: constant=PISA-resultat för 
elev som inte gått i förskola; FORSKOLA_1=ytterligare poäng för den som gått ett år i förskola 
jämfört med den som inte gått i förskola; FORSKOLA_2=ytterligare poäng för den som gått 
mer än ett år i förskola jämfört med den som inte gått i förskola. ESCS är PISA:s index över 
socioekonomisk bakgrund.) 

Regression endast infödda elever (n=3883) 
EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 466,966 6,658 70,136 

FORSKOLA_1 14,425 6,951 2,075 

FORSKOLA_2 28,257 6,645 4,252 

R2: 0,9 %    

 

Regression endast infödda elever (med ESCS) (n=3883) 

EqVar B b.se b.t 
(CONSTANT) 461,094 5,901 78,142 

FORSKOLA_1 12,380 6,195 1,998 

FORSKOLA_2 20,751 6,185 3,355 

ESCS 32,909 2,088 15,765 

R2: 9 %    

 

Regression endast infödda elever och elever födda i Sverige med utländsk bakgrund 
(n=4277) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 462,855 6,857 67,498 

FORSKOLA_1 12,945 7,091 1,826 

FORSKOLA_2 28,696 6,890 4,165 

R2: 1 %    

 

Regression endast infödda elever och elever födda i Sverige med utländsk bakgrund 
(med ESCS) (n=4277) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 458,331 6,216 73,730 

FORSKOLA_1 11,407 6,397 1,783 

FORSKOLA_2 21,124 6,512 3,244 

ESCS 32,778 2,030 16,145 

R2: 9,5 %    
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Regression infödda elever, elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, samt 
utlandsfödda som invandrat senast vid 5 års ålder (n=4352) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 458,329 6,514 70,355 

FORSKOLA_1 16,419 6,736 2,437 

FORSKOLA_2 32,456 6,381 5,086 

R2: 1,2 %    

 

Regression infödda elever, elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, samt 
utlandsfödda som invandrat senast vid 5 års ålder (med ESCS) (n=4352) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 454,925 6,027 75,480 

FORSKOLA_1 14,226 6,264 2,271 

FORSKOLA_2 24,022 6,191 3,880 

ESCS 32,863 1,971 16,670 

R2: 9,8 %    
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PISA 2009 läsförståelse 
Här nedan följer nu Skolverkets regressioner på de olika grupperna. Först kommer en regression 
utan beaktande av socioekonomisk bakgrund och sedan en med. Detta för de tre olika 
populationerna: endast svenska bakgrund född i Sverige, födda i Sverige (oberoende av 
bakgrund) och födda i Sverige plus de som invandrat före femårsålder. 
 
(B-värdena i de följande regressionerna representerar följande saker: constant=PISA-resultat för 
elev som inte gått i förskola; FORSKOLA_1=ytterligare poäng för den som gått ett år i förskola 
jämfört med den som inte gått i förskola; FORSKOLA_2=ytterligare poäng för den som gått 
mer än ett år i förskola jämfört med den som inte gått i förskola. ESCS är PISA:s index över 
socioekonomisk bakgrund.) 

Regression endast infödda elever (n=3926) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 475,976 5,586 85,202 

FORSKOLA_1 27,883 6,325 4,409 

FORSKOLA_2 38,194 5,894 6,480 

R2: 1.4 %    

 

Regression endast infödda elever (med ESCS) (n=3926) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 468,382 5,744 81,541 

FORSKOLA_1 23,207 6,136 3,782 

FORSKOLA_2 28,474 5,831 4,883 

ESCS 38,631 2,158 17,904 

R2: 11.3 %    

 

Regression endast infödda elever och elever födda i Sverige med utländsk bakgrund 
(n=4252) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 472,678 5,756 82,116 

FORSKOLA_1 25,402 6,156 4,127 

FORSKOLA_2 38,429 5,973 6,434 

R2: 1,4 %    

 

Regression endast infödda elever och elever födda i Sverige med utländsk bakgrund 
(med ESCS) (n=4252) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 466,626 5,758 81,036 

FORSKOLA_1 20,360 5,944 3,425 

FORSKOLA_2 27,628 5,757 4,799 

ESCS 40,300 2,077 19,406 

R2: 12,5 %    
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Regression infödda elever, elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, samt 
utlandsfödda som invandrat senast vid 5 års ålder (n=4304) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 471,352 5,769 81,710 

FORSKOLA_1 26,066 6,195 4,207 

FORSKOLA_2 39,254 5,930 6,620 

R2: 1,5 %    

 

Regression infödda elever, elever födda i Sverige med utländsk bakgrund, samt 
utlandsfödda som invandrat senast vid 5 års ålder (med ESCS) (n=4304) 

EqVar B b.se b.t 

(CONSTANT) 465,895 5,649 82,477 

FORSKOLA_1 20,536 5,874 3,496 

FORSKOLA_2 28,010 5,706 4,909 

ESCS 40,616 2,047 19,838 

R2: 12.9 %    
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Förskolan framgångsfaktor enligt OECD 

Resultaten från Pisa-undersökningen visar att barn som har gått i förskolan klarar sig bättre än 
övriga barn. Det finns ett statistiskt samband mellan hur goda kunskaper femtonåringarna har i 
matematik och läsförståelse och om de har gått i förskola eller inte. 
 
Om alla svenska barn hade gått i förskolan skulle de svenska resultaten i Pisa-undersökningen 
sannolikt ha varit bättre: Att ge stöd tidigt är smartare än att reparera i efterhand. Lärarförbundet 
har i denna rapport fyra förslag för att ge förskollärare bättre förutsättningar och höja kvaliteten, 
och på sikt resultaten ännu mer: 
 

 Mindre barngrupper och ökad förskollärartäthet 

 Ge stöd tidigt i stället för att reparera i efterhand 

 Sluta slösa med förskollärares kompetens 

 Locka fler till yrket med högre löner 

 
 
 
 
 
 
 


