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Ärende 4: Rätt till modersmålsutveckling i förskolan – svar på motion 

väckt av Nujin Alacabek (V) 
 
Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i ärende 4, ”Rätt till 
modersmålsutveckling i förskolan – svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V)”  

 

Bakgrund 
Att behärska sitt modersmål väl är en nyckel till att lära sig det svenska språket bra. Detta 
visar en absolut majoritet av all tillgänglig språkforskning. Tesen från politiskt håll har ofta 
varit att modersmålsundervisning snarare gör barn ”halvspråkiga” än tvåspråkiga och att 
inlärning av svenska bör gå före undervisning och stimmulerande insatser för 
modersmålsinlärning. Detta motsägs bland annat av professor Jarmo Lainio: 
”Klassificeringen av tvåspråkiga barn som halvspråkiga har återkommit i debatten och den 
diskussionen leds av lokala skolpolitiker utan stöd i forskningen om tvåspråkighet”, 
menade Lainio i en intervju i Lärarnas tidning.  
 
Förvaltningen hänvisar i sammanhanget till Skolinspektionens inspektion från 2015 och 
vars påpekanden åtgärdats fram till 2016. Att Huddinge kommun, som en kommun vars 
styrka ligger i att vi är en kommun med människor från många olika länder, inte har en 
högre ambition än att göra det absolut nödvändigaste, är beklagligt. Det är också tydligt i 
forskningen att det finns en differens mellan vad kommuner gör för att tillgodose gällande 
lagar och förordningar och vad som i realiteten behövs. ”Det tydliggjordes även att 
huvudmännen skulle inventera behovet av, och tillgången på, modersmålslärare och 
lärare i svenska som andraspråk samt följa upp att behovet har tillgodosetts. Med tanke på 
den stora bristen på lärare i modersmål och svenska som andraspråk är det tydligt att inte 
heller detta efterlevts”, skriver Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk vid Stockholms Universitet i sin bok Att undervisa nyanlända – metoder, 
reflektioner och erfarenheter.  
 
När Vänsterpartiet begärde ut siffror från förvaltningen om vad den satsning i form av 
nyanställningar vi föreslår skulle kosta fick vi ut uppgiften att kostnaden skulle bli 6,8 
miljoner kronor. I det föreliggande tjänstemannautlåtandet uppges siffran vara 6,8 miljoner 
kronor per förskoleområde. Siffran i tjänstemannautlåtandet är felaktig enligt den uppgift 
som kommit från förvaltningen men har dessvärre inte ändrats i tjänstemannautlåtandet 
ännu.  
 
I vår motion om modersmålsstimulerande insatser för barn på förskolan förslår vi dels en 
inventering av de modersmålsstimulerande insatser som görs i dagsläget och dels 
anställning av modersmålspedagoger för de vanligast förekommande andraspråken i 
kommunen. 
 



 

 

Motionen från Vänsterpartiet tar sin utgångspunkt i de berättelser vi har fått från föräldrar 
om hur de modersmålsstimulerande insatserna i förskolan i kommunen faktiskt fungerar. 
Skolinspektionen är nöjda och det tycks vara det viktigaste för den styrande 
minoritetskoalitionen. Däremot är det tydligt att föräldrarna vi pratat med inte är nöjda. Det 
i sig bör kunna tas som intäkt för att kommunen i dagsläget inte gör tillräckligt för att 
efterleva skrivningen i Läroplan för förskolan där det står: Förskolan ska medverka till att 
barn med annat modersmål får möjlighet till att både utveckla det svenska språket och sitt 
modersmål.  
 
De senaste åren har Sverige också fått många nya medborgare från andra länder. Detta 
är människor med erfarenheter och kompetens från sina tidigare hemländer. Tyvärr har 
nyanlända svårt att få jobb i Sverige och att få sina akademiska utbildningar validerade. 
Vår motion om modersmålsstimulerande insatser i förskolan och att satsa på 
modersmålspedagoger har på detta sätt en väldigt tydlig arbetsmarknadspolitisk effekt om 
man väljer att genomföra det.  
 
 
Nujin Alacabek   Britt Björneke  


