
CHEF FÖR 
VUXENUTBILDNINGSENHETEN  
PÅ SKOLVERKET
Svenskamerikanen med det italienskkling-
ande namnet Marcello Marrone är chef för 
Vuxenutbildningsenheten på myndigheten 
Skolverket. Han har en amerikansk kandidat- 
examen i litteraturvetenskap och en svensk 
lärarutbildning i ryggen. Förutom sina två 
språk, svenska och engelska, talar han ock-
så franska och spanska. Sfi-lärartidningen 
har träffat honom för en intervju där han 
presenterar sig själv, sitt arbete inom Skol-
verket och inte minst hur Skolverket som 
myndighet arbetar.

Marcello Marrone tar emot i Skolverkets ljusa 
lokaler i Solna Business Park. Sedan två år 
är han chef för Vuxenutbildningsenheten på 
Skolverket. En roll i en myndighet som han 

stortrivs med. Marrone växte upp i USA där 
han också studerade litteraturvetenskap. Han 
flyttade till Sverige 1993 för fortsatta studier 
som efter några år gav honom en gymnasielä-
rarexamen i svenska och engelska. Parallellt 
med studierna höll han utbildning inom EF med 
främst näringslivet som målgrupp. Efter examen 
undervisade han en kort period på gymnasium 
men fann snart att det var vuxenutbildning som 
var hans kall. Han har jobbat för både Jensen 
och Hermods. På fritiden umgås han med sin 
familj, löptränar och läser. Själv beskriver han 
sig som en otroligt vetgirig och nyfiken person. 
Något som präglar hans ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Huvudmannen för sfi och vuxenut-
bildningen har ansvar för skolans 
kvalitet och resultat. Myndigheterna 
kring sfi är främst Skolverket och 
Skolinspektionen. Skolinspektionens 
roll är att kontrollera och granska.

Skolverkets uppgift är att styra och 
stödja skola och vuxenutbildning. På 
myndighetens webbplats presente-
ras uppgifterna kortfattat, såsom 
att ”ta fram kursplaner, ämnesplaner, 
kunskapskrav, prov, föreskrifter och 
allmänna råd”. Skolverket stödjer 
utvecklingsarbete och erbjuder fort-
bildning. Dessutom tar myndigheten 
fram statistik. Utöver detta åligger 
det Skolverket att administrera och 
fördela statsbidrag.

I de kvalitetsgranskningar som ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

MYNDIGHETERNA 
OCH SFI

Text och foto: Andreas Kjörling, författare & sociolog text: Annsofie Engborg

Möt Marcello Marrone
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Alla har vi kanske olika bild av Skolverket och Skolinspektionen. Vad gör de?  
Vilken uppgift har de för sfi? Och vad gör de på Nationellt Centrum för svenska som 
andraspråk och Skolforskningsinstitutet? 

När jag är ute och föreläser och fortbildar lärare är det uppenbart att de olika rollerna 
och uppdragen blandas ihop. Det finns ...

CHEFREDAKTÖREN

VAD GÖR DE PÅ MYNDIGHETEN?

text: Annsofie Engborg

Skolinspektionens roll är bland annat att 
granska skolor och verksamheter. På Skol-
inspektionens webbplats finns även råd och 
vägledning att tillgå.

Bland de olika typerna av inspektion finns tillsyn. 
Under tillsynen är Skolinspektionens uppgift 
att se till att skolan lever upp till de regler och 
krav som finns formulerade. Skolinspektionen 
förklarar på sin webbsida att syftet är att ”bidra 
till en likvärdig utbildning för alla barn och 
elever genom att kontrollera att lagarna följs. 
 En annan sorts tillsyn är ’regelbunden tillsyn’. 
Det görs på de skolor och hos huvudmän ”som 
uppvisar stora risksignaler”. Efter att Skolin-
spektionen sett över skolans kunskapsresultat 
och enkätsvar och tittat i tidigare tillsyner 
och anmälningar, anpassas inspektionen. Det 
Skolinspektionen bland annat gör är att genom-
föra intervjuer med elever, lärare och rektor. 
Dessutom kan även lektionsobservationer 
förekomma.
 Med ’riktad tillsyn’ kan Skolinspektionen 

SKOLINSPEKTIONENS 
FORMER AV TILLSYN

besöka en skola när synpunkter har kommit 
in om en skola eller huvudman och om Skolin-
spektionen bedömer att en särskild utredning 
behöver genomföras.

Det finns även olika typer av kvalitetsgransk-
ningar på skolor för att se om skolorna har 
utvecklingsbehov. Detta kan förekomma på 
skolor som uppvisar stora avvikelser vid rätt-
ning av nationella prov – eller om det helt 
enkelt var länge sedan skolan fick besök av 
Skolinspektionen.
 I tematiska granskningar väljs skolor ut 
slumpmässigt.
 På sidan för råd och vägledning har Skol-
inspektionen samlat vägledande material. 
Kategorierna som presenteras är exempelvis 
rektors ledarskap, undervisning, trygghet & 
studiero, bedömning & betygssättning, särskilt 
stöd, nyanlända & asylsökande elever samt 
utvecklingsarbete.

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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Bokhösten 2020 verkar vara vuxenut-
bildningens. Dels har professor Andreas 
Fejes tillsammans med kollegor gett ut 
en gedigen antologi, en grundbok, om 
vuxenutbildningen i Sverige. Dels kom-
mer boken Att undervisa vuxna – språk 
och kunskapsutvecklande arbetssätt i 
oktober hos Gothia Fortbildning. Spe-
cifikt för sfi har vi Språkdidaktik för sfi 
(Studentlitteratur).

Vi har en synnerligen intressant höstläsning 
framför oss. Åsa Wedin (fil dr i andraspråks-
forskning och professor i pedagogiskt arbete, 
Högskolan Dalarna) har tillsammans med 
Annika Norlund Shaswar (fil dr i språkveten-
skap, Umeå universitet) skrivit Språkdidaktik 
för sfi – att undervisa vuxna andraspråks-
inlärare (Studentlitteratur 2020). Här ges 
ett didaktiskt perspektiv och vi får ta del 
av dialoger och klassrumsinteraktioner från 
sfi-undervisningen.
 Didaktik handlar om undervisning. 
De didaktiska frågeställningarna som en 
lärare bär med sig inför varje lektion i sin 
undervisning är vad som ska undervisas och 
hur det ska undervisas. En viktig didaktisk 
frågeställning är även vem. Vilka är det jag 
möter i min undervisning och hur kan jag 
välja ett innehåll och arbetssätt som passar 
målgruppen?
 Författarna har tagit sin uppgift på 
allvar och går först och främst igenom sfi – 
vad som kännetecknar utbildningen och vad 

som står skrivet i styrdokumenten. Tidigt 
i boken påpekar författarna utmaningar 
och brister i dagens utbildningar – den 
obehöriga läraren. Författarna påpekar 
sfi-läraryrkets kvalificerade och komplexa 
art och påvisar därmed hur svårt läraryrket 
är.
 Vägledande för läsaren om vad under-
visning av god kvalitet är är dialogens och 
reflektionens roll. Att lära sig ett nytt språk 
i vuxen ålder är en mödosam process. Att 
ges tid att tänka och reflektera på sitt eget 
starkaste språk är därför av stor vikt för 
inläraren. Att samtala och resonera till-
sammans i gruppen är också ...

VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som 
satsat på kollegial utveckling och lyck-
ats implementera era nya kunskaper i 
undervisningen. 

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se
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SPRÅKDIDAKTIK FÖR SFI 
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Får man lärarvärldens vuxenpoäng 
när man börjar prenumerera på Skol-
verkets nyhetsbrev?

Lite så kändes det när jag registre-
rade mig som prenumerant för flera år 
sedan. Det är förstås väldigt smidigt 
att automatiskt och direkt från källan 
få information om allt som är på gång 
inom bl.a. vux/sfi, men mest värdefullt 
är att få kännedom om och länkar till 
Skolverkets olika kunskapsöversikter och 
stödmaterial. Kunskapsöversikt – visst 
är det ett vackert ord? I mitt arbete som 
sfi-lärare och sedan även som föreläsare 
har jag haft stor nytta av särskilt fem 
stycken sådana: Forskning för klassrum-
met (2013), Grundläggande litteracitet 
(2016), Att läsa och förstå (2016), Greppa 
flerspråkigheten (2018) och Digitalise-
ringen i skolan (2018).

EN VÄRDEFULL MÖJLIGHET
Tänk att några personer har ägnat måna-
der åt att läsa, samla och sammanfatta 
tillgänglig kunskap och sedan paketerat 
allt i publikationer som du och jag kan 
ladda ner alldeles gratis. Vilken service! 
Forskning och beprövad erfarenhet rakt 
på ett bräde.

IVANA EKLUND TIPSAR

text: Annsofie Engborg

DELA MED DIG
Sfi-lärartidningen efterlyser goda 
exempel från din sfi-undervisning.
Skriv till: annsofie@textpalatset.se

KUNSKAP I PAKET
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Nationellt centrum för svenska som andra-
språk (NC) verkar för en bred grupp – ”nyan-
lända och flerspråkiga barn och elever i hela 
skolväsendet, från förskola till vuxenutbild-
ning”, deklareras på deras webbsida. Målet 
är att alla ska ges goda förutsättningar att 
klara sina studier.

Text: Andreas Kjörling, sociolog och författare. Foto: Eva Dalin

NC – NATIONELLT RESURS- OCH 
UTVECKLINGSCENTRUM

Sofia Engman 
ny föreståndare för NC

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

text: Annsofie Engborg

Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk (NC) har sedan juni 2020 ny 
föreståndare. Sofia Engman, som senast 
kommer från Nationella proven för sfi 
vid Stockholms universitet axlar rollen 
med blicken riktad mot en långsiktig och 
hållbar framtid där samverkan och kom-
petensutveckling visar riktning.

Sofia Engman har bakgrund som lärare i 
svenska och svenska som andraspråk. De 
senaste åren har hon innehaft rollen som 
projektledare för Nationella prov för sfi och 
dels Bygga svenska (stöd för bedömning av 
nyanlända elevers språkutveckling). Den 1 
juni tillträdde Engman som ny föreståndare 
för Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk. I en intervju med Sfi-lärar-
tidningen berättar hon dels om vad NC 
gör och dels om sin egen roll och vision 
för framtiden.

Grattis till ny tjänst. Berätta om NC.
 –  Tack. Ja, NC är en bred verksamhet 
och arbetar med frågor som rör svenska 
som andraspråk och nyanlända elevers 

förutsättningar i skolan. Den spänner alltså över 
hela skolväsendet från förskola till vuxenutbild-
ning. Vi har en egen förordning (SFS 2007:1475) 
som vi förhåller oss till och verksamheten är 
organisatoriskt förlagd till Institutionen för 
språkdidaktik vid Stockholms universitet. Vi 
jobbar både med kompetensutvecklingsinsatser, 
råd och stöd samt med påverkan och samverkan. 
Genom våra insatser och i vår kontakt med lärare 
ser vi verksamheten på nära håll och kan både 
lyfta och föra vidare frågor som finns och på 
så sätt som en länk vara i dialog med politiker, 
beslutsfattare och myndigheter. 

Vem är Sofia Engman?
 –  Jaa, jag är lärare i svenska och svenska 
som andraspråk. Jag har undervisat både barn 
och vuxna och även en del på lärarutbildningen. 
Närmast kommer jag från Nationella proven för 
sfi, där jag jobbat i flera år med olika funktioner, 
däribland projektledare. Jag tror därför att, i 
min roll som föreståndare på NC, kommer jag 
att vara hjälpt av att ha arbetat med uppdrag 
som rör olika elevgrupper och olika delar av 
utbildningssystemet eftersom NC har en väldigt 
bred verksamhet.

Finns det några frågor rörande sfi och 
vuxenutbildningen som ligger extra 
varmt om hjärtat?
 –  Ja att sfi och hela vux (vuxenut-
bildningen) är med på agendan är för mig 
en väldigt viktig fråga. När vi talar om 
utbildningsväsendet, riktade insikter, hur 
vi ska tänka kring corona och så vidare så 
måste vi också tala om vux. Den insikten 
och medvetenheten måste finnas både 
lokalt och nationellt. Om man tänker att 
de satsningar som utgår från Skolverket 
när det gäller nyanlända inkluderar också 
vuxenutbildning. Det är ...

I en paviljong mellan två av Stockholms uni-
versitets ljusblå höga byggnader är Nationellt 
centrum placerat. Här finns de medarbetare som 
arbetar för barns, ungas och vuxnas lärande. 
Uppdraget som ursprungligen rörde de flersprå-
kiga eleverna som ska utveckla svenska språket 
har idag kommit att omfatta hela skolor och 
utbildningsenheter. Elever, lärare, rektor och 

Sofia Engman, föreståndare för NC

övrig skolpersonal involveras i NC:s arbete.

I sitt uppdrag framträder tre huvudområden 
– råd och stöd, kompetensutveckling samt 

påverkan och samverkan. Dialogen med poli-
tiker, tjänstemän och beslutsfattare är alltjämt 
pågående. 

http://www.textpalatset.se/vi-har-utbyten-och-samarbeten-2/
http://www.textpalatset.se/sofia-engman-ny-forestandare-nc/
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– För vuxna elever som är studieovana, som kanske 
också har ett annat modersmål än svenska, är det en 
stor utmaning att komma till vuxenutbildningen, 
säger Annsofie Engborg.  

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en förutsättning 

för att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas inom varje 

skolämne.

Den nya boken Att undervisa vuxna ger alla vuxenlärare kunskap och 

stöd i hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande för att 

överbrygga språkklyftan och ge förutsättningar för lärande.

ATT UNDERVISA VUXNA 
KRÄVER SPRÅK- OCH 
KUNSKAPSUTVECKLANDE 
ARBETSSÄTT

2020:09
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I augusti släpptes antologin Om vuxen-
utbildning och vuxnas studier, utgiven av  
Studentlitteratur. Boken är en samling texter 
av fler än tjugo författare. Initiativtagare 
och redaktör är Andreas Fejes, professor i 
vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. 
Sfi-lärartidningen ringde upp honom för att 
gratulera och få en kommentar.

Stort grattis till den nya boken. Berätta, hur 
fick du med dig alla?
 –  Ja, vi är 25 personer på en avdelning som 
heter Avdelningen för pedagogik och vuxnas 
lärande. Vi är ju egentligen den enda rejäla 
forskningsmiljön i landet inom vuxenpedagogik 
och även en av världens största forskningsmil-
jöer i fältet. Vi sysslar med grundutbildning, 
forskning och samverkan. Vår forskning riktar 
in sig på utbildningssammanhang, något som få 
forskare bryr sig om även om det är ett samman-
hang som omsluter väldigt många människor. 
Det handlar ju om kommunal vuxenutbildning 
och Komvux där även sfi ingår som omfattar fler 
elever än svensk gymnasieskola sammantaget. 
Ett av våra bidrag är ju att se till att det finns 
litteratur som kan användas och då valde vi att 
dra ihop hela avdelningen och göra en grundbok 
att använda på lärarprogrammen rent generellt 
och även av de som arbetar på Komvux och är 
intresserade.

Vilken roll anser du att din avdelning spelar i 
ett samhällsperspektiv?
 –  Väldigt stor roll. Vi jobbar mycket med 
samverkansuppdraget och vår avdelning är den 
avdelning som har flest uppdragskurser på Lin-
köpings universitet. Vi är också de som har den 
största mängden uppdrag i det som kallas den 
tredje uppgiften.

Vad driver dig i ditt arbete?
 –  Det handlar ju om att vi har den unika 
positionen och det ansvaret att som forsknings-

kring didaktik, lärandeteorier och bedömning 
som är relevant.

Boken Vuxenutbildning och vuxnas studier ingår 
i en trilogi med böckerna Om folkhögskolan 
(2020) och Om studieförbunden (2021) som 
tillsammans väl gagnar den tredje uppgiften 
eller samverkansuppdraget som det också 
heter; alltså universitetens uppdrag att utöver 
undervisning och forskning även dela med sig 
av kunskap till samhället. 
 

miljö tillse att det finns litteratur som handlar 
om de här sammanhangen som vi forskar om och 
är unika för. Min professur i vuxenpedagogik är 
ju den enda i landet, inrättad 1983. Det vittnar 
för mig om att många lärarsäten ignorerar det 
här området.

Tycker du att vuxenutbildning och vuxnas 
studier är en bok man behöver läsa om man 
redan är sfi-lärare?
 –  Ja, absolut! Det tycker jag. Den ger ju en 
grundbild av utbildningslandskapet för vuxna 
i Sverige där sfi naturligtvis är en del. Mer  
specifikt ger den en bild av Komvux där sfi nu är 
en del. Så man får alltså även bild av i vilket sam-
manhang sfi finns och även matnyttiga tankar 

NY BOK

OM VUXENUTBILDNING OCH 
VUXNAS STUDIER

Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog 

Foto: Linköpings Universitet

Andreas Fejes, 
professor i vuxenpedagogik
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SFI-LÄRARTIDNINGEN FYLLER 2 ÅR

VI VILL GÖRA TIDNINGEN ÄNNU BÄTTRE
Så är hösten här igen. Sfi-lärartidningen fyller 
2 år i oktober 2020. Under dessa år har det 
hunnit skapas en hel del temanummer om 
sfi – sång, praktik, läsning, studieväg 1, film, 
kommunikation och mycket mycket annat.

Ambitionen sedan starten av tidningen var att 
vi på redaktionen vill ge dig en tidning som ska 
vara ”din pålästa kollega”. Genom åtta sidor 
pdf vill vi visa dig vad forskningen säger om 
temat, intervjua experter, besöka och beskriva 
hur andra sfi-skolor arbetar och ge dig tips på 
läsvärda böcker inom samma tema. 
 Under dessa månader har vi medvetet försökt 
röra oss i olika delar av landet och besöka både 
mindre och större skolor. Vi försöker även hitta 

en balans mellan sfi-skolor inom kommunal regi 
såväl som andra utbildningsanordnare.
 Vi på redaktionen är alltjämt nyfikna på er 
läsare. Varje vecka är det några som hör av sig 
och berättar om teman de önskar eller bjuder 
in oss till skolan för att skriva ett reportage. 
Fortsätt gärna höra av er. Det är för er den här 
tidningen finns. 
 Är du intresserad av att ingå i en referens-
grupp? I så fall kommer vi ses i digitalt möte 
två gånger om året för att prata igenom senaste 
nummer och hur vi kan göra tidningen bättre. 
Är det något för dig? Hör av dig till oss på  
redaktionen: annsofie@textpalatset.se

Text: Annsofie Engborg
Foto: Mats Högberg Annsofie Engborg, chefredaktör

Vilket passar dig? Läs mer på liber.se/sfi paket

Välj ett av våra paket för B, C eller D-kursen så får du både bok, digitalt läromedel och lärplatt-
form. Då kan du följa och kommunicera med eleverna oavsett var ni befi nner er i höst. Det blir 
lätt att undervisa på distans och lätt att möta Skolverkets krav. Lös upp sfi -knuten du med! 

Förmånliga paket – lärplattform ingår!

199 kr
(ord 286 kr)

375 kr
(ord 585 kr)

De helt nya digitala
övningarna till Svenska
så klart! innehåller mängder 
av träning som följer boken. 
Liber Sfi  Digital ”Lunis”
har allt material du behöver 
för hela sfi -kursen.

mailto:annsofie%40textpalatset.se%20?subject=
https://www.liber.se/digitala-laromedel/sfi/paket
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NÄSTA NUMMER 15 OKTOBER 2020

I Sfi-lärartidningen i oktober skriver vi om yrkesstudier och sfi. 
Hur arbetar ni för att arbeta språkutvecklande i yrkeskurserna?
Hur ser samarbetet ut mellan yrkeslärare och sfi-lärare?

Dela med er av både utmaningar och goda exempel.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 

AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Kungsgatan 29, 4 tr
111 56 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://ivanaeklund.se/fortbildningar/utbud

