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Elever som gått ABC inom SFI

• Jag tyckte om ABC kursen. Den kursen är 
mycket bra och viktig

• Att minska tjatet med barnen och visa 
kärlek till dem

• För att stärka relationen med min son. För 
att ha det funkar på ett bra sätt

• En förälder som har mer kunskap och hur 
hantera stress och visa kärlek

• Att hitta bra verktyg att jag är bra förälder

• Att blir en bra förebild till barnen

• Jag har lärt mig mycket. Mindre arg, 
mindre stress, mer tålamod.

• Att ha kursen på olika språk och sprida 
den mer

• Den här är jättebra kurs. Alla föräldrar ska 
vara med. Jag vill se mer reklam om ABC-
kursen



Syfte med ABC

Övergripande syftet med ABC

• Främja barns hälsa och positiva utveckling, 

skolframgång och framtida möjligheter

ABC som skyddsfaktor

• Våldsförebyggande metod

• Främjar en jämlik hälsa

– ALLA föräldrar och barn – ”jämställt föräldraskap”

– Viktigt att vi når utsatta grupper



Vinster för Vuxenskolan/SFI

För eleverna:

• ABC gynnar arbetet med det svenska språket

• ABC lyfter in svenska värderingar, termer och lagstiftning

• Uppskattad kurs då temat berör 
– (föräldraskap och barn)

För verksamhet och lärare:

• Kompetensutveckling

• Uppskattad kurs att hålla

• ABC har stor utvecklingspotential 

och kan anpassas till olika spår/kurser

• Givande för den professionelle såväl på arbetsplatsen som 
privat

• Går i linje med Nacka kommuns arbete mot psykisk ohälsa, 
missbruk och socialt utanförskap eller utnyttjande



Vad är ABC?

ABC-Alla Barn I Centrum

• 4 grundteman

• 1 extraträff (syskon, tonår, genus)

• Teori och forskning varvas med diskutera
– Kopplat till att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorerna i 

föräldraskapet

• Filmer med hög igenkänningsfaktor

ABC-materialet till eleverna:
– Finns på lätt svenska

– Materialet (hela) finns översatt till bla somaliska, engelska, arabiska 

– Sammanfattningar finns översatt på fler språk så som arabiska, 
engelska, finska, polska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska 

ABC-filmerna finns textade på svenska



Kostnadsfri ABC-gruppledarutbildning, 

hösten 2018 (begränsat antal platser)

• Utbildningens omfattning 

– 4,5 utbildningsdagar + instuderingsuppgift + hålla en ABC 

kurs som sker parallellt med utbildningen.

– Mer om utbildningen, omfattning, kriterier och upplägg se 

länken för intresseanmälan - http://px.nu/3kqtu

• Nyfiken på hur ABC kan integreras i er verksamhet?

– Kontakta - Tina.lundin@nacka.se

– Intresseanmälan till utbildningen senast onsdag 23 maj, 

se anmälningslänken ovan.

– Mer om ABC-föräldraträffarna

• www.nacka.se/abc

• www.allabarnicentrum.se
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