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I Stockholms stad pågår ett skolövergripande utvecklingsarbete av 
utbildningspaketet sfi med förberedande grund. Syftet med sfi med 
förberedande grund är att ge de elever som har allra kortast 
utbildningsbakgrund en utbildning som inte bara ger dem ett funktionellt språk 
för vardags-, arbets-, och samhällsliv utan också stärker elevernas 
omvärldskunskap och kunskaper i andra ämnen samt förmåga att hantera 
skolspråket.  

Vår målgrupp är sfi-elever på studieväg 1 kurs A-B, vilka läser både sfi och 
orienteringskurser i bland annat ämnena matematik, naturkunskap och 
samhällskunskap. Inom utvecklingsarbetet prövas ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, där språkundervisning integreras med 
undervisning i andra ämnen. Under presentation kommer vi ge praktiska 
exempel på vår utvecklingsresa och hur vi arbetar systematiskt med att planera, 
pröva och ompröva undervisningssätt i en cyklisk, kollegial process. Utbildningen 
ska vara behovsbaserad och eleverna ska ha stora möjligheter att påverkan 
innehållet. Nyckeln blir att ta reda på elevernas behov av språk och andra 
kunskaper inom respektive arbetsområde för att kunna planera och genomföra 
undervisningen och därefter följa upp vilken effekt undervisningen har på 
elevernas lärande.  

På Symposium 2022 vill vi dela med oss av lärdomarna från vår utvecklingsresa. 
Vi kommer ge konkreta exempel på och verktyg för hur vi arbetar med 
kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av tematisk språk- och 
kunskapsutvecklande undervisning.  

Om presentatörerna 

Fredrik Ilberg och arbetar som sfi-lärare på ABF i 
Liljeholmen, Stockholm, där han undervisar på studieväg 1. 
Fredrik är i grunden är litteraturvetare och gymnasielärare i 
svenska, historia och filosofi.  



Tina Stoor undervisar på SFI Grund i Liljeholmen men hon 
har även andra kurser, dock i huvudsak på studieväg 1. Hon 
har jobbat med målgruppen nyanlända i snart 30 år och är 
även lärare i engelska och finska. Bilden visar Tina på fritiden. 
Hon tar ofta med fritiden till jobbet och tar med eleverna ut 
så ofta hon kan.

Målgrupp  

Av intresse för sfi och grundvux. 
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