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Detta dokument är ett urval av anställningar och uppdrag samt utbildningar och examina. 

För publikationer se särskild länk på profilsidan. 

Anställningar, uppdrag 
2013- Stockholms universitet, institutionen för språkdidaktik 
 Föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. 
2012-2013 European Centre for Modern Languages, ECML 

  Medverkan i projektet Developing migrants’ language competencies at work; ett Europeiskt 
nätverk som avser stödja forskare, utbildningsanordnare, arbetstagare, fackföreningar och  

 politiker. 

2011 Skolinspektionen 
  Medlem i referensgrupp kvalitetsgranskningen Ändamålsenlighet och resultat i  
 undervisningen i svenska för invandrare. 

2010-2011 Utbildningsdepartementet 
 Expert i utredningen om tidsbegränsad sfi,  SOU 2011:19. 

2010-2011 Stockholms universitet, institutionen för språkdidaktik 
  Utveckling av särskild utbildningsgång inom lärarprogrammet med inriktning mot 

undervisning i svenska som andraspråk inom sfi, grundläggande vuxenutbildning och 
gymnasieskolan. Utveckling av och undervisning på delkurserna Utbildning i svenska som 
andraspråk för vuxna i ett omvärlds- och individperspektiv och Andraspråksutveckling i  

  teori och praktik med fokus på vuxna. 

2010-2011 Stockholm stad 
 Medlem i referensgrupp för projektet Språkstöd för nyanlända. 

2010  Skolinspektionen 
 Medlem i referensgrupp kvalitetsgranskningen Svenskundervisning för invandrare –  
 en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål. 

2010 Vetenskapsrådet 
 Medverkan i forskningsöversikt om flerspråkighet. 

2009-2014 Göteborgs universitet, institutionen för svenska språket 
 -Undervisning Språk- och kunskapsutvecklande undervisning (lärarprogrammet, 2013), 

Andraspråksinlärning (avancerad nivå, 2009, 2010, 2012), Svenska som andraspråk i 
samhälls- och utbildningsperspektiv (avancerad nivå, 2011, 2014) samt handledning av 
studenter på C-nivå (2011, 2013).  

 -I samråd med prefekt framtagning av text  institutionens mål- och visionsdokument. 

2008-2009 Stockholms universitet, institutionen för nordiska språk 
 Utveckling och genomförande av nätbaserad kurs inom lärarlyftet;  Kommunikation i  
 arbetslivet för sfi-lärare (ht 2009, vt 2009, ht 2008). 
 
 



2008 Statskontoret 
 Medlem i referensgrupp utredningen Sfi – resultat, genomförande och lärarkompetens.  
 En utvärdering av svenska för invandrare. 

2007 Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Myndigheten för skolutveckling 
 Medverkan i rapport: Den ämnesteoretiska kunskapsbasen för sfi-läraruppdraget. 

2006-2013 Göteborgs universitet, institutionen för svenska språket (tjänst: 70%) 
 Doktorandtjänst, Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap. 

2005-2006 Göteborgs universitet, institutionen för svenska språket 
 -Utveckling och genomförande uppdragsutbildningar rörande sfi och arbetsliv/praktik.  
 -Utveckling och genomförande uppdragsutbildning Språk- och ämnesintegrerad  
 undervisning.  
 -Undervisning på kursen Introduktionskurs för blivande lärare i svenska som andraspråk. 
2005-2006 Skolverket 
 Expert för studie/rapport om nationella provets funktion och status inom sfi, baserad på  
 intervjuer med skolledare, lärare och studerande. 

2004-2008 Göteborgs Universitet, Institutet för svenska som andraspråk (tjänst: 2004 – ht 2006  
 50-60%, vt 2006-vt 2008 10-20%)  

-Delansvarig för anordnande av workshopen Issues of Education and Integration in 
Language and Literacy – a workshop on Research and Practice.  
-Delansvarig för anordnande av konferensen Språk och kunskap i utveckling.  
-Delansvarig för anordnande av nordisk konferens Språket och kunskapen – att lära på 
sitt andraspråk i skola och högskola; kontakt med internationella och nordiska föreläsare 
kring innehåll och uppläggning, marknadsföring. Organisation av praktiska detaljer 
såsom lokaler, förplägnad, registrering, material. Redaktör för konferensskriften.  
-Deltagande i forskningsprojektet En korpusbaserad studie av ordförrådet i läromedel 
och i utvecklingsprojektet Sfi i högskolan.  
-Därutöver varierande arbetsuppgifter, t.ex. läsa och kommentera artiklar kring aktuell 
forskning, forskningsansökningar samt utgivning av Institutets rapportserie, självständigt 
organiserande av seminarier, sidansvarig för Institutets hemsida, besvarande av frågor  
kring svenska som andraspråk från aktörer runtom i landet. 

2003 ECML/Skolverket 
Sveriges representant vid slutkonferens för europeiska projektet Odysseus – Second 
Language at the Workplace. Language needs of migrant workers: organizing language  

 learning for the vocational/workplace context. 

2003 Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och didaktik 
 Undervisning på kursen Vidareutbildning för modersmålslärare. 

2003-2005 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (tjänst: 20-60%)   
-Samordnare för och en av flera författare till Skolverkets kommentarmaterial för ämnena 
svenska/svenska som andraspråk (dock opublicerat). 
-Utveckling av kurserna Vuxnas andraspråkstillägnande och Vuxnas andraspråks- 
tillägnande i samhällsperspektiv samt Handledning i ett andraspråksperspektiv I och II. 
-Handledning av sfi-arbetslag. 
-Utveckling av och lärare på studiedagar/kurser Arbetslivsinriktad sfi. 
-Anordnande av nordisk konferens Second Language Acquisition in Various Contexts for 
Adults. 
-Kartläggning av samtliga lärosätens lärarutbildningar i svenska som andraspråk samt 
förslag till kursplan för ny lärarutbildning med vuxenperspektiv för campus- och 
distansundervisning. Deltagande i utveckling av nationella distanskurser och seminarier. 

 -Framtagning av underlag för utvärdering av distanskurser i svenska som andraspråk. 

 



2002-2003 Utbildningsdepartementet 
 Sekreterare i Sfi-utredningen, SOU 2003:77. 

2000-2003 Högskolan i Borås, Centrum för lärande och undervisning, universitetsadjunkt i svenska 
som andraspråk (tjänst: 75-100%) 
-Utveckling av, ansvarig för samt lärare på kursen Att lära på sitt andraspråk – om språk- 
och kunskapsutvecklande arbete i skolan för lärare på samtliga stadier. 
-Utveckling av, ansvarig för samt lärare på kursen Svenska som andraspråk för 
akademiska studier för invandrade akademiker samt kursen Svenska som andraspråk för 
utländska studenter. 
-Utveckling av, undervisning för fortbildning av högskolans lärare: Att möta mångfalden. 
-Uppbyggnad av organisation och metod för språk- och studiehandledning av studenter  
med annat modersmål; uppbyggnad av nätverk kring detta. 

Högskolan i Borås, mångfaldssamordnare 
-I samråd med rektor och prorektor upprätta och implementera visionsdokument, 
åtgärdsplaner mm bland högskolans anställda och studenter. 
-Ansvarig för genomförandet av åtgärder samt fortbildning i mångfaldsfrågor. 

2000-2009 Föreningen Lärare i svenska som andraspråk, LiSA 
 Styrelseledamot samt under 2003-2005 ordförande i Göteborgsavdelningen. 
1999-2000 Göteborgs Universitet, institutionen för svenska språket  
 Lärare i svenska som andraspråk för vårdpersonal med annat modersmål. 

1990-1999 Sfi-skolan/Komvux/Göteborgs vuxengymnasium, sfi-lärare (tjänst: 50-100%) 
-Lärare i sfi/svenska som andraspråk för studerande med olika utbildningsbakgrund (även 
funktionshinder) och på samtliga kurser/nivåer. 
-Genomförande av projekt: Inlärarautonomi och individualisering för kortutbildade. 
-Ansvarig för anordnande och genomförande av studiedagar kring didaktiska frågor; t.ex. 
kring kursplaner och metodik.  
-Arbetslagsledare. 
-Medlem i Annedals vuxengymnasiums skolutvecklingsgrupp och utvärderingsgrupp. 
-Utveckling av läromedel främst avsett för kortutbildade. 

1986-1989 Viskadalens folkhögskola, sfi-lärare (sommarvikariat : 100%) 
 Lärare i sfi/svenska som andraspråk för flyktingar. 

1981-1985 SIFU, Borås, kursledare/kursassistent (tjänst: 100%) 
 Ansvarig för administration, marknadsföring och genomförande av kurser inom 

marknadsföring för företag och organisationer; speciellt utbildning av marknadsföring av  
 tjänster. Under budgetansvar. 

1978-1980 AMU, Borås, sfi-lärare(tjänst: 100%) 
 Lärare i sfi/svenska som andraspråk för invandrare och flyktingar. 
 

Utbildning och examina 
Göteborgs universitet om ej annat anges 
2013 Examen filosofie doktor; Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap. 
2006-2013 Forskarutbildning inom forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och  
 lärarforskning, 240 hp varav 90 hp kurser. 
2001-2004 Kurser (7,5 hp) på avancerad nivå: Korpuslingvistiska metoder och verktyg i  

andraspråksforskning, Teori och metod i andraspråkforskning, Forskning kring lexikal 
inlärning och undervisning. 

1999-2001 Kurser inom magisterprogram didaktik: (15 hp:) Grundläggande perspektiv på  



didaktik, Språkdidaktik I, Språkdidaktik II samt (7,5 hp) Perspektiv och metoder inom 
pedagogisk forskning. 

1997-1999 Högskolan Falun: ett antal icke poänggivande kortare kurser samt föreläsningar rörande  
 skolutveckling och -utvärdering 
1985-1989 Examen språkvetenskapliga ämneslärarlinjen, 270 hp varav Svenska som andraspråk (60 

hp), svenska (90 hp) och engelska (60 hp). 
 
 

Språkkunskaper 
Engelska flytande. 


