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§ 13
Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i
svenska (SOU 2020:67)
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/100

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Remissen innehåller förslag som syftar till att öka deltagandet i
förskolan bland barn i 3–5 års ålder som inte är inskrivna i
förskolan och som har behov av språkutveckling i svenska.
Huvudmän ska erbjuda personalen kompetensutveckling inom
språkutveckling och ett nytt karriärsteg för förskollärare föreslås
inrättas med ett extra lönepåslag. Barnskötarutbildningen ska bli
enhetlig och barnskötarnas betydelse förtydligas i skollagen.
Förvaltningen är positiv till de förslag som lämnas i syfte att öka
inskrivningsgraden i förskolan, stärka arbetet med språkutveckling i
svenska, tydliggöra barnskötarnas betydelse och karriärsteg för
förskollärare. Förvaltningen betonar vikten av samsyn och
samarbete i staden när det gäller förskoleplatser för barn i behov av
språkstöd. Betänkandet ligger också i linje med det arbete
Hägersten-Älvsjö påbörjat och där syftet är att höja medarbetares
kompetens i att möta flerspråkiga barn.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss av stadsrevisionens
projektrapport gällande språkutveckling i förskolan. Rapporten
behandlar arbetet för att nå läroplanens mål och vi delar
revisionskontorets yttrande om att det krävs ett samlat helhetsansvar
kring kraven på språkutveckling och språkkunskaper för personalen
i förskolan.
Sverigedemokraterna har länge påpekat vikten av att ha goda
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kunskaper i det svenska språket för att få bästa möjliga start i livet.
Att barn i tidig ålder kommer i kontakt med en god undervisning i
svenska är en viktig grundsten för att bli en del av det svenska
samhället och känna en samhörighet till det. Det är därför av stor
vikt att stadens pedagoger i förskolan visar på mycket goda
språkkunskaper i svenska.
Uppföljningsarbetet om stadens pedagoger/förskolepersonal uppnår
tillräckliga krav på kunskaper i det svenska språket måste bli
tydligare och mer omfattande än vad som tidigare varit fallet. Den
årliga tillsynen bör omfatta fler fristående förskolor i staden för att
få en så klar bild som möjligt om vilka behov som finns för ökade
insatser för att förbättra kunskaperna i svenska i förskolan.
I ärendet beskrivs det att det metoderna för stimulering av
språkutveckling kan skilja sig mellan olika stadsdelar. Vi anser att
det är problematiskt att betydande skillnader föreligger i hur
verksamheter med samma inriktning bedrivs olika runt om i
kommunen. Även om det föreligger lokala variationer av samma
fenomen, anser vi att Stockholms stad bör ta ett helhetsgrepp i
frågan för att garantera att alla verksamheter bedrivs med liknande
måttstockar."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/100-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Fler barn i
förskolan - språkutveckling
 HÄ 2021/100-1 Remissbrev - Fler barn i förskolan - för
bättre språkutveckling i svenska
 HÄ 2021/100-1.1 Fler barn i förskolan - för bättre
språkutveckling i svenska
 HÄ 2021/100-1.2 Remissunderlag - Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)
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