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2018-09-27

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

FSKF-2018-12828

Till

Stadskontoret

Remiss angående Remiss från Kulturdepartementet - Barns och ungas
läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57), STK-2018-808
Förskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden är i huvudsak positiv till betänkandet från Läsdelegationen.
Behovet av tidiga insatser redan i förskolan lyfts fram, vilket Förskolenämnden instämmer i.
Förskolenämnden framhåller även vikten av samverkan kring små barns språkutveckling och
informationsinsatser riktade till föräldrar, och delar därför delegationens bedömning att Kulturrådet långsiktigt bör stödja detta.
Yttrande

Ett av de områden som delegationen identifierat som särskilt angeläget handlar om de
minsta barnens språkutveckling och tidiga lässtimulans. Förskolan utgör det första steget i
utbildningssystemet och spelar stor roll för barns språkutveckling. Förskolenämnden instämmer i vikten av detta och välkomnar därför förslaget att det i läroplanen ska framgå att
förskolan även ska sträva efter att utveckla barnens intresse för litteratur.
Förskolenämnden vill lyfta fram att läsning inte bara får ses som ett nyttoverktyg utan också
bör få ske av lust. Barn som läser sämre läser mindre, vilket gör att de halkar efter ännu mer.
Det är därför viktigt att barn tidigt får positiva upplevelser av läsning.
Delegationen föreslår att Skolverket ges i uppdrag att ta fram stödmaterial om hur man kan
arbeta med litteratur i förskolan. Förskolenämnden välkomnar detta, som ett komplement till
det stöd som redan ges av förskoleförvaltningen till förskolornas språkombud.
Läsdelegationen föreslår att medarbetare i förskolan i högre utsträckning ska ges möjlighet
att delta i Läslyftet. Förskolenämnden ser positivt på att fler medarbetare ges möjlighet att
delta i fortbildningen. Men för att dessa ska kunna delta krävs att det finns vikarier som kan
ersätta dem i det dagliga arbetet på förskolan. Förskolenämnden ifrågasätter därför Läsdelegationens bedömning att detta förslag inte får några konsekvenser för huvudmännen.
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Läsdelegationen framhåller vikten av samverkan kring små barns språkutveckling och informationsinsatser riktade till föräldrar. Förskolenämnden vill lyfta fram det samarbete som
redan finns i Malmö i form av familjecentraler. På öppna förskolan finns dessutom möjlighet
till samarbete med andra aktörer, exempelvis tandhälsovård, bibliotek, svenska för invandrare (SFI) med mera.
Föräldrar har stor betydelse för barns tidiga språkinlärning, det finns gott stöd i forskning för
språkstimulerande verksamhet som involverar hela familjen.
Läsdelegationen gör bedömningen att mer generella insatser bör riktas till föräldrar. Förskolenämnden delar delegationens bedömning att Kulturrådet långsiktigt bör stödja kommuner
som i samverkan med BVC, folkbibliotek och förskolor arbetar med små barns läsutveckling. Arbetet bör ske i samverkan med Skolverket och Socialstyrelsen.
Förskolenämnden instämmer i Läsdelegationens förslag att ett Läsråd ska inrättas för att arbeta med att samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kring barns och ungas läsning i och utanför skolan.
Oavsett vilket modersmål barn och unga har är det av stor vikt att de även läser på sitt modersmål. Delegationen anser att det finns behov av att på nationell nivå säkerställa att litteratur på de nationella minoritetsspråken ökar på landets bibliotek, vilket Förskolenämnden
välkomnar. Förskolenämnden vill dock framhålla att det i Malmö talas många fler språk än
så. Läsdelegationen skulle därför behöva utveckla hur kommunerna kan arbeta med detta.
Läsdelegationen listar ett antal större frågeställningar som de anser behöver lyftas fram. Förskolenämnden vill särskilt framhålla att barns och ungas läsintresse är ett område där man
hela tiden behöver tänka nytt. Det behövs bland annat undersökas hur tekniken kan göras till
en möjlighet till ökad läsning, snarare än till ett hot mot läsningen.
Samtliga förslag är ambitionshöjningar som sannolikt medför kostnader. Därför är det angeläget att delegationen även framlägger ett finansieringsförslag där det tydligt framgår att staten skjuter till medel till kommunerna för de satsningar som ska göras.
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