Solna den 9 mars 2021
Barn- och förskolenämnden

Nämndinitiativ om rätten till modersmålsundervisning i förskolan
Vårt modersmål är vår väg att förstå världen och vår väg att lära oss fler språk. Ledande
forskning visar att modersmålsundervisning hjälper inlärningen av andra språk och är en
viktig faktor i generell skolframgång. Forskarna är överens om att modersmålsstöd och
undervisning i modersmålet har övervägande positiva effekter. Statistiken visar att de elever
som får kontinuerlig träning i både majoritetsspråket och i sitt modersmål får bättre resultat
generellt i skolan än de elever som inte får modersmålsundervisning. Eftersom modersmålet
är kopplat till identitet så är det också viktigt för individen och den personliga utvecklingen.
Skollagen har tagit fasta på modersmålets betydelse och grundskolan har i uppdrag att
erbjuda alla barn med ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning. Men
ansvaret för att utveckla modersmålet börjar redan i förskolan. I skollagen kap 8, 10 § slås
fast att ”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”.
I Solna löstes detta tidigare genom att staden erbjöd modersmålsundervisning redan i
förskolan, men i dagsläget har vi i Solna stad ingen modersmålsundervisning i förskolan. I
stället är det den ordinarie personalen som ska stimulera barnens modersmålsutveckling
trots att personalen sällan behärskar det språk barnet ska stimuleras i. Eftersom det finns
cirka 33 modersmål i Solna finns det ofta flera språk i samma barngrupp som ska stimuleras.
Det säger sig självt att det är näst intill omöjligt för personal att stimulera
modermålsutveckling i ett språk man inte själv behärskar. Vänsterpartiet vänder sig emot att
modersmålsstimulering åläggs varje enskild pedagog, snarare än att Solna stad tar ett
helhetsgrepp för att tillförsäkra alla barn rätt till utvecklandet av sitt modersmål. Därför vill vi i
Vänsterpartiet återinföra rätten till modersmålsundervisning redan i förskolan för Solnas
förskolebarn. Ett första steg på vägen mot detta är att utreda kostnaderna för införande av
modersmålsundervisning i förskolan så att detta kan planeras för inför nästkommande
budgetår. Vi vill också säkerställa att det löpande arbetet med modersmålsstimulering inte
försvinner i allt annat som behöver göras i verksamheten. Vi vill därför utreda hur
stimuleringen av språkutvecklingen för barn med annat modersmål bäst kan utvecklas,
exempelvis genom framtagandet av rutiner och kompetenshöjande insatser hos personalen.
Vänsterpartiet yrkar på följande:
att barn- och förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för
införande av modersmålsundervisning i förskolan.
att barn- och förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur stimuleringen av
språkutvecklingen för barn med annat modersmål kan utvecklas, exempelvis genom
framtagandet av rutiner och kompetenshöjande insatser hos personalen.
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