
VILJAN BAKOM
 VILJA FÖRLAG
Vilja förlag ger ut lättläst litteratur för vuxna. 
Lina Nordstrand startade förlaget som idag 
ägs av Studentlitteratur. De båda förlagen 
jobbar med lärande, utbildningsfrågor och 
kvalitet och drivs av en stor dos samhälls-
engagemang. Nu ser de fram emot att bygga 
vidare på de värdena tillsammans och utveck-
la utgivningen mot sfi.

Kartongerna står travade på varandra. En kreativ 
oreda råder på kontoret och Vilja förlag står mitt 
i flytten från Östermalmsgatan i Stockholm 
till Studentlitteraturs lokaler i Lund. Vi fångar 
förlagets grundare, Lina Nordstrand, i flykten för 

att få veta mer om förlaget och deras utgivning. 
Det blir ett långt samtal om lättläst, integration 
och läslust.
 ”Lättläst är en rättighet”, fastslår Lina Nord
strand inledningsvis. ”Och ja, jag vet är stora ord. 
Men det är sant. Alla i ett samhälle ska ha rätt 
att tillgodogöra sig kultur och litteratur på den 
språkliga nivå de befinner sig på. Litteraturen 
måste möta läsaren med den respekt som mot
tagaren förtjänar.”

Vem är Lina Nordstrand? ”Jag är barnbarn till 
Hans Peterson, Sveriges första lättlästförfattare, 
som var god vän med och verksam under samma 
period som Astrid Lindgren”, berättar Lina Nord
strand. Hans Petersons böcker finns utgivna hos 
böand annat Opal, LL-förlaget, Rabén&Sjögren. 
 Lina Nordstrand är även dotter till kultur-
journalisten Lena Maria Nordstrand som star
tade Nypon förlag 2010. Det var en …

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

”Att läsa är att resa” heter det. Att 
läsa skönlitterära texter är att träda 
in i andra och andras världar.

När vi läser skönlitterära berättelser 
kastas vi in i andra människors vardag 
och öde. Vi får ta del av deras tankar, 
känslor och utmaningar. Dessa berät
telser skapar många gånger tankar och 
reaktioner hos läsaren – och vi får ett 
behov av att prata om dem. 
 Läsningen skapar förutsättningar 
för samtal, vilket i sin tur utvecklar 
sfi-elevens kommunikativa förmåga, 
hörförståelse och muntliga färdighet. 
Samtidigt tränas eleven i att resonera, 
diskutera och argumentera med hjälp 
av användbara fraser. Eleven utvecklas 
i att läsa, diskutera, lyssna – och skriva. 
 Läsning är så mycket mer än läs-
ning av berättelser, noveller och roma
ner. Inom sakprosans värld …

➞ Läs mer! textpalatset.se

OM LÄSNING

text: Annsofie Engborg, foto: Lina Nordstrand, Pressfoto text: Annsofie Engborg
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/in/annsofieengborg

FORSKNING & STUDIER

Hur kan man upptäcka att en sfi-elev har  
dyslexi? Det är inte så lätt att avgöra om 
en sfi- elev har dyslexi eller om läs- och 
skriv svårigheterna beror på andra faktorer.

Till exem pel bristfällig skolgång, för lite erfa
renhet av skriftspråk, syn/hörselnedsättning 
eller otillräckliga kunskaper i svenska. 
 Men man kan misstänka dyslexi om personen 
har många stavfel, kastar om bokstäver, ute
lämnar eller läser fel på småord som personen 
har i sitt ordförråd. Vid dyslexi brukar man 
finna svårigheter med fonologisk medvetenhet 
och avkodning på alla elevens språk. Syn och 
hörsel bör först kontrolleras. Om personen är 

I Madelene Mikaelssons examensarbete om 
läsning och läsprocessen undersöks en C-kurs 
(studieväg 1) om upprepad läsning under en 
femveckorsperiod kan förbättra läsflytet.

I studien undersöker Madelene Mikaelsson 
om det uppstår någon skillnad i läsflyt ifall 
läsningen sker som upprepad läsning med en 
speciallärare, en läskompis i klassrummet – eller 
vid tyst läsning – av lättläst skönlitterär bok. 
Föreligger det någon skillnad i avkodning av 
ord, nonord eller i läsning på textnivå, frågar 
hon sig. 12 elever delades in i tre olika grupper 
för att genomgå den ena av de tre metoderna.
Elevgruppen bestod av vuxna med kort skolbak
grund och som haft begränsade möjligheter att 
lära sig läsa och skriva innan de kom till Sverige. 
De var således nybörjarläsare medlångsam 
läshastighet. De hade även en …

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.

annsofie@textpalatset.se 0762-37 47 14

@textpalatset

Utgivare: Textpalatset Sverige AB
Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg

Grafisk form: Mia Fallby, m-Dsign

text: Annsofie Engborg

Det har skrivits mycket om hur man väcker barns läslust – om att läsa 
högt och göra läsningen till en vana. Vad gäller för vuxna? I det här numret 
tittar vi på läsning – hur sfi-elever kan bli bättre läsare och hur vi kan väcka 
läslusten till liv. Och hur dyslexi hos en flerspråkig kan upptäckas.
 För att väcka läslust hos vuxna gäller det att hitta relevanta texter som rör den vuxnes 
intressen, liv och vardag. I ett tidigare nummer hade vi en artikel om det viktiga textsamtalet. 
Det tror jag absolut är en viktig parameter. Lyckas vi skapa meningsfulla samtal kring texterna, 
lockas nog eleven till ytterligare läsning.
 Vi har även varit i kontakt med Läsfrämjarinstitutet … 

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography

”ATT VÄCKA LÄSLUST”

läskunnig på sitt modersmål så tar man 
reda på om svårigheter har funnits även 
där. Därefter görs en kartläggning på både 
svenska och modersmålet, i samarbete 
mellan modersmålslärare/tolk och special
lärare/specialpedagog. Vid behov anlitas 
logoped.

TIPS: Wittingmetoden kan användas för att 
göra sfi-elever medvetna om de svenska 
språkljuden och lära sig det svenska skrift
språket. Om du vill intervjua en sfi-lärare 
som har arbetat med metoden …

HUR SKAPAR MAN 
LÄSFLYT?

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
text: Susanne af Sandeberg

Läsning är avkodning och processande av skrivtecken. Men läsförmåga, läskom-
petens och läsfärdighet, litteracitet, ställs i ett nytt ljus när vi talar om det att 
läsa digitala texter.

Traditionella texter, texter tryckta på papper – exempelvis läroböcker, tidningar och 
noveller är ofta linjära, vilket innebär att texten presenteras i en bestämd ordning 
och att läsningen  sker uppifrån och läses vänster till höger. 
 Läsförståelse av digitala texter däremot, som återfinns i olika digitala enheter via 
skärm, läses på ett annat sätt. Dessa texter kan innehålla hyperlänkar, bilder, anima
tioner och film. Illustrationerna i en digital text är en samproduktion med det skrivna. 
Av denna anledning blir läsningen av ett rörligare …

ATT LÄSA DIGITALA TEXTER

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfitext: Annsofie Engborg

HALLÅ DYSLEXIFÖRENINGEN!
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Unis blir 
Liber Sfi Digital

Testa 4 veckor gratis på 
liber.se/sfidigital

Med den nya lärplattformen går allt mycket snabbare. 
Det har tillkommit fyra nya kurser: A, B, C, D. Designen är 
snyggare och renare så att inget stör. Och den funkar även 
på mobilen. Liber Sfi Digital är Unis och mycket mer.

NÄSTA NUMMER 15 APRIL 2019
I Sfi-lärartidningen i april skriver vi om sfi-lärarens roll. Har du tid  
till egen och kollegial reflektion över hur ni jobbar och vad ni jobbar med? 
Får du tillräcklig tid till adekvat kompetensutveckling? 
Dela med er både av era utmaningar och goda exempel.

Skriv och berätta: annsofie@textpalatset.se 
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Berättelser som skapar igenkänning 
väcker lätt ett behov att dela med 
sig av sin läsupplevelse.

Jag glömmer aldrig när vi i en B1-grupp 
premiärläste bokserien om Moa och 
Ali av Eva Thors Rudvall (Vilja förlag). 
Ingen av eleverna var läskunnig på sitt 
språk men deras läslust, reaktioner 
och pratvilja överträffade alla mina 
förväntningar. De satt försjunkna och 
läste men ibland signalerade någon att 
jag skulle komma. Då pekade hen på 
en mening eller en bild och beskrev sin 
läsupplevelse utifrån hur hen kände 
igen sig i berättelsen. 
 I Äta ute bjuder en nyförälskad 
Ali ut Moa på restaurang. Med hjälp 
av illustrationerna sa en elev på sin 
mycket knaggliga svenska att det här, 
det är romantik. Kärlek! 
 Som när han och hans fru går ut och 
äter. Mycket viktigt att göra ibland när 
man är gift, menade han.

Att läsa är att uppleva
Det var en magisk vecka. Allas glädje 
och stolthet över att för första gången 
ha läst en bok. Det naturliga i att tala 
med varandra om Moa, Ali och sig 
själva. Språket som kom.

BÖCKER LYFTER
IVANA EKLUND TIPSAR

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

https://sfidigital.liber.se/testa/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
http://www.textpalatset.se/bocker-lyfter/
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Högt upp i backarna ovanför trafikknutpunkten Alvik, i västra Stockholm, har 
Uta Kovacs sin arbetsplats. Hon är sfi-lärare vid Hermods, ett företag som är en 
del av AcadeMedia. Uta, som själv en gång var sfi-elev, har varit verksam som 
lärare inom sfi sedan 2010. Hos Hermods har hon arbetat sedan 2016.

Hur ser du på utbudet av skönlitteratur för sfi? Saknar du något? Det saknas vissa 
faktatexter som är anpassade till vuxnas språkkunskaper och erfarenheter. Till exempel 
om klimat, miljö, svenska traditioner och vanor. 
 Vi brukar bland annat läsa ur novellsamlingen Salami och 13 andra noveller av 
Bim Wikström och Sara Lövestams böcker om Kouplan. De är väldigt populära bland 
eleverna. Jag låter mina elever läsa på svenska och på sitt modersmål och sedan 
berätta på svenska. Man behöver få känna sig vuxen och förstå allt ibland. Jag brukar 
läsa högt ur längre böcker. En sida i taget och sedan ställa frågor om texten.

Hur väljs titlar och vem väljer dem? Jag väljer dem utifrån vad jag har och anpassar 
utifrån säsong och högtider. Jag väljer sådant som jag själv tycker är intressant 
eller låter eleverna föreslå något. Det ska vara roliga och bra historier, gärna om 
samhällsfrågor eller om vardagen. 

text och foto: Eva Cloarec

MÅNADENS SFI:

HERMODS SFI I ALVIK

Hur väcker du läslust hos dina elever? Genom att 
ge dem en uppgift som gör dem nyfikna. Ibland kan 
det ta tid att komma på vad man är intresserad av. 
Jag brukar tipsa dem om att bara läsa 10–15 minuter 
utan att slå upp några ord, innan de somnar på kvällen. 
Jag föreslår att de även läser på sitt starkaste språk. 
Vi besöker internationella biblioteket tillsammans 
flera gånger.

Hur arbetar du inför, under och efter läsningen? 
Före läsningen beror det lite på hur långt eleverna 
nått men vi brukar gå igenom ordlistor och göra 
tankekartor. Under läsningen brukar jag ta en sida 
i taget och fråga dem om de förstår. Det kräver lite 
tålamod för de är ivriga och vill gå vidare. Efteråt gör 
jag tankekartor och skriver upp namnen på personerna 
i boken så att de ska kunna skriva om den. Just nu läser 
vi Sherlock Holmes. Näst på tur är Flicka försvunnen 
av Sara Lövestam. Hennes böcker om Kouplan är 
väldigt populära bland eleverna.

Hur arrangeras läsning på skolan? Finns det någon 
bokklubb eller läsecirkel eller liknande? Nej, vi har 
inte det här men när eleverna läser på eget språk ger 
de varandra tips. När vi läser en bok tillsammans får de 
skriva referat eller recensioner. Förra året recenserade 
de SVT:s julkalender i grupp. Det publicerades på vår 
skolblogg. De fick skriva en sammanfattning varje 
dag. Vi tittade på avsnitten tillsammans och mina 
elever tyckte så mycket om den att de protesterade 
högt när jag stoppade ibland för att förklara olika ord.
 När eleverna läser på sina egna språk får de berätta 
och vi pratar om boken medan vi fikar ihop. När de 
läser på svenska låter jag dem sammanfatta vissa 
sidor bit för bit. På slutet får de skriva vad de tyckte 
om boken.

Vilken är den stora utmaningen i att få sfi-elever att 
läsa? Den stora utmaningen är att väcka läslusten.  
Att läsa på modersmålet eller på det starkaste språket 
utan begränsningar är bra och motivationshöjande. 
Jag besöker internationella biblioteket med eleverna 
minst en gång per termin, helst när biblioteket säljer 
böcker som inte längre lånas ut. Först tittar vi på 
böckerna som är till salu och sedan letar varje elev 
efter en bok att låna och läsa. De väljer en bok på 
sitt starkaste språk för att sedan presentera den inför 
klassen. De sammanfattar den kort …

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

”Man behöver känna sig vuxen”

http://www.textpalatset.se/manadens-skola-hermods-sfi-alvik/


Nyheter
i sfi

Vi visar vägen till språket!

SamSpråk – HÖR är ett hörförståelse- 
material för sfi kurs B, C och D som innehåller 

inlästa texter på tre språkliga nivåer.

I Textbygget Texttyper för sfi B  
får eleverna lära sig att skriva, läsa,  
lyssna och diskutera vanliga texter  

som de möter i sin vardag.

Samspråk – Start fungerar 
som ett första möte med det  

svenska språket.

Språkvägen samtalsövningar  
är ett kopieringsunderlag som  

innehåller muntliga övningsuppgifter  
med bilder som väcker inspiration 
och igenkänning från vardagslivet.

t

g
r
b

textbygget
Texttyper för sfi – B

Ti
ia

 O
jala

Läs mer på www.sanomautbildning.se
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UR SAMTIDEN: ”VUXNA MÄNNISKOR SKA FÅ VARA VUXNA”

VAD GÖR LÄSFRÄMJAR INSTITUTET?

PENNAN SOM ”LÄSER”

Under Lättlästdagarna tidigare denna vinter 
talade författaren och journalisten Negra 
Efendic (Svenska Dagbladet) om när hon 
kom till Sverige som 13-åring, och om sitt 
förhållande till lättläst.

UR Samtiden har filmat Lättlästdagen. Där 
berättar Negra Efendic om hur det var att som 
tonåring hjälpa föräldrarna med läxor från sfi. 
I synnerhet var det jobbigt att hjälpa pappan 
som var ”sträng geografilärare från hemlandet”. 

Har du hört talas om Läsfrämjarinstitutet? 
De verkar för barns läsning och läslust, men 
också för att vuxna ska vara goda förebilder 
och läsa tillsammans med barnen.

På Läsfrämjarinstutets webbplats beskrivs den 
egna metoden Läslandet på följande sätt:
 ”Läslandet finns för att främja läsning hos 
barn. Här har barn en meningsfull fritidsaktivitet 
som ger läs- och kulturupplevelser genom lek. 
Men för att skapa bestående läsvanor arbetar 
vi också gentemot barnens vuxna. Läsande 

Det flerspråkiga barnboksförlaget NDIO 
är kanske mest känd för sin talande penna, 
PENpal. Med den kan man både lyssna på 
färdiga böcker och spela in själv. Bland för-
lagets utgåvor finns bilderböcker på paral-
lella språk där det ena stöder det andra och 
en trespråkig bildordbok på svenska med 
ett 20-tal språk.

NDIO är numera en del av det engelska Mantra
Lingua, som tagit fram tekniken och materialet. 
Nytt är digitala böcker på svenska med ett 40-tal 
språk med ljud som kan laddas ned direkt från 
den nya webbsidan, ett bra komplement till 
PENpal och de tryckta böckerna.
 PENpal är en mp3-spelare som man laddar 
ner färdiga ljudfiler i och en sensor som aktiverar 

text: Annsofie Engborg

text: Annsofie Engborg, foto: Sabrina Khsassi 

text: Annsofie Engborg, foto: NDIO 

Negra Efendic är kritisk mot lättlästböckerna 
från den tiden, eftersom berättelserna inte hade 
någon relevans för vuxna. Det var mestadels 
berättelser för barn som hennes föräldrar läste 
på sfi. Berättelserna var helt utan anknytning 
till vuxenvärlden.
 ”Vuxna människor ska få vara vuxna, fast 
de lär sig ett annat språk”, betonar hon.
 Hon berättar även om lyckan när hennes 
mamma kunde läsa och förstå den bok som 
Negra Efendic själv hade skrivit, och som nu 

barn behöver läsande förebilder. Därför är alltid 
barnens medföljande vuxna deltagare i våra 
aktiviteter. Vi gör föräldrasamtal med fokus 
på läsningens goda inverkan, om kulturens 
frigörande kraft och vikten av att börja tidigt.”
 Mikhael Mikalides, den 4 mars 2019 valdes 
du in i LFI:s styrelse, hur känns det? 
 ”Det känns oerhört hedrande och spännande 
att få vara en del av LFI och deras viktiga läs
främjande arbete. Jag brinner …

ljudfiler i tryckta böcker eller särskilda etiketter. 
Med hjälp av pennan kan man alltså både lyssna 
till berättelser och spela in själv.
 ”Ljudet aktiveras när sensorn nuddar ljud
punkter i de särskilda böckerna som hör till”, 
förklarar Karin Sohlgren på bokförlagdet NDIO. 
Det är många som tror att PENpal är en över
sättningspenna, men det är det inte. Det är en 
läspenna. En ”talking pen”.
 Karin Sohlgren berättar även att PENpal är 
en hjälp för dyslektiker, barn och vuxna med 
autism – och självklart även för de många vuxna, 
som inte lärt sig läsa som barn och ofta miss
lyckas med sfi.
 De klassiska sagorna Bockarna …

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

finns utgiven som lättläst. Lyckan är inte bara 
de samtal som öppnades mellan Negra och 
mamman, utan även det faktum att mamman 
fortsätter läsa ytterligare böcker. Läslusten 
har väckts till liv. Lina Nordstrand, Vilja förlag, 
beskriver också lättläst litteratur som en bro 
mellan att vara vara någon som inte läser till 
att bli en läsande person. 
 Under föreläsningen berördes …

Karin Sohlgren

http://www.textpalatset.se/ur-samtiden-lat-vuxna-vara-vuxna/
http://www.textpalatset.se/vad-gor-lasframjarinstitutet/
http://www.textpalatset.se/pennan-som-laser-texter/
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Jag undervisar nu framförallt i kurs C2, och bestämde 
mig i början av året för att börja läsa ”på riktigt” med 
mina elever. Att integrera mer läsning av skönlitteratur 

i min undervisning är någonting som jag har funderat på länge.

Jag är själv en bokmal, och det råder inga tvivel om att läsning har en fantastisk påverkan 
på språket vad gäller ordförråd, stavning, ordföljd med mera. I början av året bestämde 
jag mig för att påbörja varje lektion med 30 minuter tyst läsning.
 Till varje kapitel i boken, skriver jag egna läsförståelsefrågor. Allt material finns i 
klassrummet och eleverna läser i sin egen takt. Om någon kommer sent smyger hen in i 
klassrummet, hämtar boken och sätter sig utan att störa någon annan. Ungefär en gång 
i veckan sammanfattar vi handlingen tillsammans, och går igenom nya ord och uttryck. 
Diskussioner, personbeskrivningar, sammanfattningar (både muntliga och skriftliga), 
diktamen – ja, det finns inga gränser för hur man kan använda sig av skönlitteratur i 
undervisningen.
 Det kontinuerliga intaget av elever och varierad lästakt, har inte nämnvärt varit något 
problem. Eleverna efterfrågar nu, efter 10 veckor, ännu mer läsning samt ett bibliotek 
på skolan. Det jag kan se vad gäller elevernas 
språkliga utveckling är framför allt förbättrade 
lässtrategier och en ökad medvetenhet …

GÄSTSKRIBENT: ”VI LÄSER 
VARJE MORGON”

text: Mikaela Malgac, CentrumVux i Haninge, Stockholm

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Det finns ingen mirakelformel. Vi utgår från 
språket, formen och innehållet, hur de sam-
spelar är avgörande för hur lättläst en bok 
är. Inom varje parameter finns undergrup-
per. Alla böcker och berättelser kan faktiskt 
inte skrivas om till lättläst. Berättelsen och 
handlingen kan gå förlorad. Språket kan gå 
förlorat, säger Lina Nordstrand.

✷ Språket: Vardagsnära som läsaren känner 
igen. Inte för många lågfrekventa språk. Steget 
från att läsa till att prata får inte vara för långt. 
Det ska vara en enkel synonym, ett språk som 
ligger nära vardagsspråket.
✷ Korrekt grammatik: Enkel ordföljd – subjekt, 
predikat och objekt.
✷ Inga metaforer.
✷ Okända ord, som exempelvis droska, behöver 
sättas i ett sammanhang så man förstår vad det 
betyder, med respekt gentemot läsaren.
✷ Innehållet: ett innehåll som läsaren kan 
relatera till. Ju mer intressant, desto mer läs-
nyfikenhet har man. Innehållet måste …

VAD ÄR LÄTTLÄST?

Nyfiken på lättlästa böcker?
Vilja förlag ger ut lättläst litteratur för unga 
vuxna och vuxna. Mejla oss och få vår nya 
katalog fylld med lättlästa nyheter och en 
anteckningsbok - helt kostnadsfritt.
 
Skicka ditt namn och 

adress till din arbetsplats  

till hej@viljaforlag.se

Lättläst för  
unga vuxna & vuxna

Det här gör en 
bok lättläst

s.6

Lässtrategier  
för livet 

s.21

Kvinnlig rösträtt
– en självklarhet  

i 100 år
s.61

BÖCKER FÖR:

Sfi, lärvux,  
sva,  bibliotek,   

gymnasiet,   
språkintro, 

yrkessvenska

Vilket digitalt 
format passar 
dina läsare bäst? s.92

VÅREN 2019

Vilja förlag     ·     www.viljaforlag.se     ·     info@viljaforlag.se     ·     042-442 24 20

Få en  
katalog och 

skrivbok helt 
kostnadsfritt!

http://www.textpalatset.se/gastskribent-vi-laser-varje-morgon/
http://www.textpalatset.se/vad-ar-lattlast/
https://www.viljaforlag.se
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VÄRVA EN 
PRENUMERANT – VINN 

EN BIOBILJETT
Vi har två biobiljetter att lotta  

ut. Skicka namn och adress till dig 
och den du har värvat till

annsofie@textpalatset.se

Tävlingen pågår 15 april–15 maj 2019.

VAD ÄR  
FRAMGÅNGSRIKT? 
Vi söker dig och dina kollegor som 

har lyckats med lässtrategier, 1A–D, 
musik i undervisningen samt arbetar 

aktivt med kollegial utveckling.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

Beställ kostnadsfritt
provexemplar

  Upptäck hela  
utbudet på webben

Vi har sfi-läromedel för alla kurser och studievägar. Med våra  
smarta elevpaket får du både digitala läromedel och tryckta  
böcker – allt för att ge en varierad och flexibel undervisning.

Med provexemplaret kan du prova elevpaketets digitala  
läromedel fritt i upp till 6 månader.

Beställ på studentlitteratur.se/prova

Digital kompetens på sfi 
Vad, hur, varför? 
Digitalisering 

och digital transformation

På plats hos er och när det passar er.

 IVANA EKLUND   

Mer info och kontakt på webben: 
www.ivanaeklund.se

FÖRELÄSNING halvdag/heldag 

mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=
https://www.studentlitteratur.se/?utm_source=magasin&utm_medium=banner&utm_campaign=sfi_nr3_19#sfi
http://se.mantralingua.com
https://www.ivanaeklund.se/boka-föreläsningar/digital-kompetens-digitalisering-41769286

