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Språkutveckling i förskolan (rapport 2020:9) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning i syfte att bedöma om 

stadens nämnder bedriver ett systematiskt arbete för att nå 

kommunfullmäktiges och läroplanens mål om att stödja barns 

språkutveckling i förskolan. Granskningen har omfattat utbildnings-

nämnden samt stadsdelsnämnderna i Spånga-Tensta, Skärholmen 

och Skarpnäck.  

Bedömning 

 Revisionskontorets samlade bedömning är att granskade nämnder

behöver vidareutveckla arbetet för att ge förutsättningar för

verksamheterna att nå de krav på språkutveckling som ligger i

förskolans uppdrag.

 Nämnderna behöver bland annat säkerställa att pedagogernas

kunskaper i det svenska språket är tillräckliga för att kunna

uppfylla läroplansuppdraget och nationell lagstiftning.

 Nämnderna behöver också tydliggöra hur det språkutvecklande

arbetet i staden ska följas upp och utvärderas på ett enhetligt vis

för att kunna planera och utveckla utbildningen systematiskt.

Rekommendationer 

Utbildningsnämnden rekommenderas att 

 i samverkan med stadsdelsnämnderna säkerställa att

pedagogernas kunskap i det svenska språket är tillräcklig för att

kunna uppfylla läroplansuppdraget och nationell lagstiftning i

såväl kommunala som fristående förskolor,

 i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra hur det

språkutvecklande arbetet i staden ska följas upp och utvärderas

för att kunna planera och utveckla utbildningen systematiskt,

 utveckla analysen av det språkutvecklande arbetet i de fristående

förskolorna, för att möjliggöra jämförelser mellan kommunal och

fristående verksamhet med syftet att säkerställa likvärdig

förskola.
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Spånga-Tensta samt Skärholmens stadsdelsnämnder 

rekommenderas att 

 säkerställa att pedagogernas kunskap i det svenska språket är 

tillräcklig för att kunna uppfylla läroplansuppdraget och nationell 

lagstiftning, 

 säkerställa att den individuella dokumentationen tydligt och 

systematiskt visar varje barns individuella behov av språk-

utveckling och förändringar i lärandet över tid. 

 

Skärholmens stadsdelsnämnd rekommenderas därutöver att 

 säkerställa att handledningar som rör språkutveckling är aktuella 

och ta ställning till hur de ska implementeras i verksamheterna. 

 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd rekommenderas att 

 utvärdera och säkerställa att pedagogernas kunskap i det svenska 

språket är tillräcklig för att kunna uppfylla läroplansuppdraget 

och nationell lagstiftning samt erbjuda kompetensutveckling 

utifrån identifierade behov, 

 säkerställa att den individuella dokumentationen tydligt och 

systematiskt visar varje barns individuella behov av 

språkutveckling och förändringar i lärandet över tid, 

 säkerställa att handledningar som rör språkutveckling är aktuella 

och implementerade i samtliga verksamheter, 

 tydliggöra prioritering och målstyrning av området språk-

utveckling, i enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020. 

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 7 december 2020 att 

överlämna rapporten till utbildningsnämnden och stadsdelsnämnd-

erna Spånga-Tensta, Skärholmens och Skarpnäcks för yttrande. 

Yttrandet ska ha inkommit till revisorsgrupp 1 senast den 31 mars 

2021.  

 

Frågor om rapporten besvaras av: 

Förtroendevald revisor Gun Risberg, gun.risberg@stockholm.se 

Förtroendevald revisor Linus Bylund, linus.bylund@stockholm.se 

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 

 

 

mailto:gun.risberg@stockholm.se
mailto:linus.bylund@stockholm.se



