
MED EGET SKRIVANDE SOM 
UTGÅNGSPUNKT FÖR LÄRANDE

”Att ge sfi-elever möjlighet att skriva och 
läsa texter som bränner till och känns vikti-
ga på riktigt. Och att jobba med läsning av 
och samtal om andras texter som en grund 
för eget skrivande. Det är tankarna bakom 
tidningen Världen & vi.” 

Så säger sfi-läraren Fatima Grönblad när vi 
träffas på hennes skola i Göteborg. Där leder 
hon en tidningsredaktion som består av sfi-
elever. Skrivandet är den sammanhållande 
länken mellan eleverna på redaktionen, men 
att leda en redaktion är en komplex uppgift. 
Utgångspunkten inför varje nummer är att hitta 
ämnen som är intressanta och som berör. 
 Tidningens teman sedan starten 2013 spän-
ner över en rad områden. Några av de ämnen 
som eleverna har valt att skriva om är religion, 
kvinnors rättigheter, identitet, mat, arbete, 
bostad och hälsa.
 När artiklarna ska börja skrivas är det enkelt 
att skapa engagemang kring texterna – både 

bland de skrivande på redaktionen och läsande 
eleverna i klassrummet – och engagemanget 
leder till reflektioner och ställningstaganden 
i ämnen som de flesta elever kan relatera till. 
Ibland känner de igen sig, ibland har de delvis 
andra erfarenheter som kan ge nya perspektiv 
på de texter de läser. 
 – Förhoppningsvis väcker texterna känslor 
och tankar även hos de elever som läser och 
arbetar med materialet. När eleverna kan iden-
tifiera sig med texterna ökar motivationen att 
utmana sig själv och läsa texter på en relativt 
hög språklig nivå, berättar Fatima Grönblad.

Texterna ska därmed locka till samtal och eget 
skrivande. Läsningen stöttas av ordförklaringar 
och inläsningar på webbplatsen varldenochvi.se. 
Tidningen skrivs alltså av sfi-elever och trycks 
sedan på ett tryckeri – och säljs ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

I sfi-undervisningen tränas eleven i 
att skriva, läsa, tala, höra och kom-
municera på svenska. Skrivundervis-
ningen består av stavning, ortografi, 
satslära och texttyper. En viktig del 
i skrivandet är att väcka skrivlusten 
och skapa säkrare skribenter.

Att lära sig skriva det nya språket, 
svenska, medför en hel del utmaningar. 
Stavning har sina utmaningar eftersom 
alla ord inte skrivs som de uttalas. Se 
bara de besvärliga o och å. Hur ska 
man veta om det är kol eller kål? För 
många handlar det om att utveckla 
en fonologisk medvetenhet. Om vi 
inte ens kan identifiera de olika ljuden, 
fonemen, som vi hör eller som vi säger 

– hur ska vi då veta vad vi ska skriva och 
hur det ska stavas? Och omvänt – om 
det talspråkliga ...

➞ Läs mer! textpalatset.se

SPRÅKUTVECKLING 
VIA SKRIVANDE
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Efter en minst sagt mild vinter är vi framme vid årets första vårmånad.  
Mars. Och snön faller när jag skriver dessa rader. Temat i detta nummer är  
skrivande. Ett tema som vi skulle kunna ha ett dubbelt så tjockt nummer om.

Vi har tidigare haft ett temanummer om läsning och läslust. Detta nummer rör skrivande och 
skrivlust. Att skriva och titta på ens producerade text är ett tydligt sätt att synliggöra ens 
språkkunskaper. Att sätta ord och meningar på pränt, digitalt eller analogt, och gå tillbaka 
för att läsa och reflektera över ...

”HUR VÄCKER VI SKRIVLUST?”

Ifous satsar på långsiktiga program där fors-
kare arbetar nära lärare och skolledare. En av 
projekt- och processledarna är Sofie Grahn 
Hillve.

Vad behöver sfi-lärare idag för kompetens-
utveckling?
 – Innan vi på Ifous startade FoU-programmet 
Språkutvecklande arbetssätt inom sfi genom-
förde två forskare från Högskolan Dalarna, Jenny 
Rosén och Berit Lundgren förstudien ”15 års 
forskning om sfi – en överblick”. Förstudien 
fokuserade på pedagogiska och didaktiska 
aspekter. Förstudien visade att det finns behov 
av att utveckla det vuxenpedagogiska förhåll-
ningssättet, att i större utsträckning använda 
elevernas vardags- och arbetsliv som utgångs-
punkt i undervisningen och att erfarenheter och 
flerspråkighet hos de vuxna eleverna ses som 
resurs.
 – Det finns också behov av att lärares 
erfarenheter och kompetens synliggörs, beprö-
vas och delas och att undervisningen i större 
utsträckning vilar på vetenskaplig grund. 

Vad är nyckeln till att FoU-program verkligen 

IFOUS: 
FORSKARE OCH PRAKTIKER I NÄRA SAMVERKAN 
- FÖR HÅLLBARHETENS SKULL

lyckas? Vad är det som gör att Ifous upplägg 
är hållbart?
 – Inom ramen för våra FoU-program sker ett 
gemensamt kunskapsbyggande i nära samver-
kan mellan praktiker och forskare och genom 
erfarenhetsutbyte inom och mellan huvudmän/
utbildningsanordnare. En satsning som priorite-
ras av och också involverar hela organisationen 
har goda förutsättningar att bli långsiktigt 
hållbar. Det är därför som FoU-programmen 
omfattar hela styrkedjan och gör det möjligt 
för alla nivåer att delta – lärare, skolledare 
och ledningsföreträdare på verksamhets- och 
förvaltningsnivå (eller motsvarande).
 – Forskningsprocessen är interaktiv, dvs de 
som medverkar bidrar till att tillsammans med 
forskarna ta fram ny kunskap med en tydlig 
koppling till verksamheternas behov. 

Vad vill du säga till de läsare som själva vill 
initiera och planera kompetensutveckling på 
sin egen skola?
 – En stor och komplex fråga, men om jag ska 
våga mig på någon form av svar så är min erfa-
renhet, genom våra FoU-program, att det inte i 
första hand är ”vadet” som behöver fokuseras 

utan snarare ”huret”. Det behövs en samsyn 
över hela kedjan kring kompetensutveckling. 
Kompetensutveckling handlar om att utveckla 
hela verksamheten, inte bara enskilda lärares. 
Det handlar om att utveckla en lärande orga-
nisation. Det är därför viktigt att det i första 
hand skapas förutsättningar för ett gemensamt 
och kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete 
genom kollegialt lärande. 

 – Det måste finnas tydliga och uttalade mål 
och delmål, det behövs någon som processleder 
arbetet som ser till att man utgår från vetenskap 
snarare än tyckande och man behöver hitta 
gemensamma verktyg för arbetet. Utöver det 
bör man redan från start rigga för reflektion och 
dokumentation så att erfarenheterna beprövas. 

Vad gör du 2020, nu när Ifousprojektet är över?
 – Jag har precis avslutat ett FoU-program, 

”Nyanlända elevers lärande”, samtidigt som jag 
tillsammans med våra forskare och deltagande 
i ”Språkutvecklande arbetssätt för sfi” går in i 
det tredje och sista året. Året startades med 
ett gemensamt möte för just styrnings- och 
ledningsfunktioner och ...

Chefred.: Annsofie Engborg, foto: Anna Rut Photography
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Susanne Svensson är läraren som blev 
förläggare som blev digitaliseringsex-
pert som blev strategisk rådgivare – som 
blev vd för Sveriges ledande fortbild-
ningsföretag, Lärarfortbildning AB. 

Aldrig tidigare har så många sfi-lärare gått 
fortbildningskurser hos Lärarfortbildning. 
Alfabetisering, individanpassad sfi-under-
visning och grit är några hett eftertraktade 
fortbildningsämnen bland sfi-lärare. 
 Med en fd språklärare och läromedels-
förläggare har nu Lärarfortbildning en ny 
vd. Och med henne kanske vi också kommer 
att se nya tag om lärarfortbildningsutbudet 
för sfi-lärare? Sfi-lärartidningen fick en 
pratstund med Susanne Svensson en tidig 
morgon på Waterfront Congress Center i 
centrala Stockholm.

Du är tillbaka i skolans värld igen, kan 
man säga?
 – Ja, det är härligt att vara tillbaka igen.
Vad innebär rollen som vd för Lärarfort-
bildning?
 – Grunduppdraget är att stärka lärare 
och göra ett arbete som leder till en bättre 
skola. Jag är förvisso ny på min post och är 
i det som kallas för ’förvirringsfasen’. Det är 
mycket som är nytt i min nya roll, och jag 
arbetar initialt med att bredda och fördjupa 
min förståelse för fortbildningsbehovet.
Du har jobbat som lärare och förläggare av 

läromedel – vad har du gjort tiden innan 
Lärarfortbildning?
 – Jag har länge jobbat med digitali-
sering av mogna branscher från Liber till 
Postnord. Min uppgift där var att se vad 
digitaliseringen kunde tillföra. Därefter 
arbetade jag som strategisk rådgivare åt 
förlag, utbildningskoncerner och ett par 
branschorganisationer. Det är bara spän-
nande att gå till helt andra branscher och 
se vad man kan bidra med där.

Lärarfortbildning har i uppdrag att leve-
rera kompetens i olika format vid olika 
behov. De största beställarna är förskola 
och grundskola. Lärarfortbildning erbjuder 
kurser och konferenser ...

VAD ÄR 
FRAMGÅNGSRIKT?
Vi söker dig och dina kollegor som har 
lyckats med distansundervisning, uttal 
och studiebesök samt arbetar aktivt 
med kollegial utveckling.

Kontakta redaktionen
annsofie@textpalatset.se

Suanne Svensson vd Lärarfortbildning 
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Lärarfortbildning har ny vd:   
”MIN LÄRARBAKGRUND ÄR EN 
STOR TILLGÅNG”

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

När en elev är osäker på stavning, är 
min erfarenhet att det inte löser sig 
genom att bara skriva mer.

För många stavfel hindrar läsning och 
därmed förståelse och kommunikation. 
Det blir ett problem som måste lösas. 
Från grunden! Det tycker många är svårt. 
Se på stavfelen som ett symptom på en 
djupare orsak och angrip sedan orsaken. 
Det kan t.ex. handla om att eleven inte 
känner igen vokalerna eller stavelserna 
eller har problem med både vokal- och 
stavelseigenkänningen. Det kan också 
vara själva bokstavskunskapen som bris-
ter, som förmågan att koppla samman 
ljud och bokstav. Det gäller alltså att 
som lärare bemöda sig med att gräva lite 
bland möjliga orsaker för att kunna ge 
rätt form av stöttning. Allt som oftast har 
problematiken inte med dyslexi att göra, 
utan är andraspråksrelaterad.

VILKEN STÖT TNING H JÄLPER?
Prova med vokal- och stavelseträning. 
Använd alltid bokstavsljud (fonemet) 
när du stavar ord. Ge eleverna ett tyst 
verktyg att räkna stavelser med, t.ex. 
rita bågar med fingret i luften. Öva. 
Återkoppla ofta.

IVANA EKLUND TIPSAR

text och foto: Annsofie Engborg

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

DÅ LIG S TAV NING?
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”DET ÄR EN STOLTHET ATT SKRIVA EGNA ORD” 
Lusten att skriva och lusten att berätta 
sjuder på ABF i Göteborg. Här har sfi-elev-
erna en egen tidningsredaktion som träf-
fas varje fredag. Det är här som tidningen  
Världen & vi  skapas, och har skapats sedan 
2013. 

Det är solig fredag i Göteborg och på ABF har 
redaktionen (sfi-elever från D-kursen och en 
elev från svenska som andraspråk på grund-
läggande nivå) samlats för att gå igenom 
kommande nummer av egenproducerade tid-
ningen Världen & vi. Temat som redaktionen 
arbetar med inför det nästkommande numret 
är mobiltelefoni. Sfi-läraren Fatima Grönblad 
leder redaktionen. 

På frågan varför eleverna har valt att gå
 med i tidningsredaktionen är svaret relativt 

enhetligt. Masoumeh Gargari  57 år, pedagog 
från Iran, uttrycker sitt intresse av att skriva 
och läsa. 
 – Jag är intresserad av människors historia.

Hamuri Kwizera från Kongo berättar att han 
vill förbättra sin svenska och lära känna andra 
och träffa människor. 
 – Det är spännande att jobba med tid-
ningen. Många människor i hela Sverige 
vill läsa våra tankar. Människor i Angered,  
Jönköping, Stockholm läser vår tidning. 

Mohamed Mumin arbetade som hotellrecep-
tionist i sitt hemland. Han är flitig skribent i 
en egen facebookgrupp med 15 000 följare. 
Han ser sin möjlighet att påverka innehållet 
och göra sin röst hörd. 
 – Nyanlända har inte möjlighet till akti-
vitet i samhället. Vi har ingen möjlighet att 
ha en röst. Tidningen är en möjlighet att 
få en röst. Det är väldigt spännande. Det är 
en stolthet att skriva egna ord och göra en 
spännande text, resonerar Mohamed.
 – Media är stor makt. Vi kan påverka på 
många sätt. Media är också problem. Det finns 
’fake’ nyheter. Det blir fel bild, konstaterar han. 

Ämnena har varit av olika slag. Det är ämnen 
som engagerar och som många kan relatera 
till, exempelvis sociala medier, religion, mat-
kultur. 

Hur går arbetet med att välja ämne till?
 – Vi har olika tankar och sedan röstar vi, 
berättar Hamuri.
 – Alla tänker olika. Varje person har sitt 
eget perspektiv, fyller Mohamed i.

 – Även om man har ett tema, finns det 
utrymme för vinklingar, tillägger sfi-läraren 
Fatima som leder redaktionsarbetet. 
Redaktionen går även utanför skolan då och 
då. 
 – Ibland går vi ut och intervjuar elever 
och olika personer ute. Vi frågar om andras 
åsikter. Vi intervjuar och spelar in och skriver 
det vi hör, säger Pannee Pimpila. 

De gör också studiebesök, exempelvis på  
GöteborgsPosten. 
 – På besöket på GP frågade jag chefen 

”Varför skriver ni inte positivt om nyanlända?”. 
Men han höll inte med, säger Momamed 
Mumin.

TEMAN SOM UT VECKL AR
Flera av eleverna jobbar även med tidningen 
som en del av undervisningen med sina ordi-
narie lärare. De tycker att Världen & vi  är ett 
bra läromedel. 
 – Jag tycker om att jobba med tidningen 
för att förbättra ...

MÅNADENS SKOLA: ABF GÖTEBORG

Redaktionsmöte på tidningen Världen & vi (ABF Göteborg)

Texter och layout granskas.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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”SKRIVANDET ÄR INTE SEPARERAT FRÅN 
LÄSANDET”

AC Collin är skrivcoach och biblioterapeut – en målande 
författare, pedagog och terapeut som arbetar deltid som 
skolkurator. Hon uppmuntrar alla att läsa mer.

Hur väcker man skrivlust?
 – Jag tänker att det är väldigt förknippat med läsning, 
skrivandet är ju inte separerat från läsandet. Som skrivcoach 
får jag ibland frågan hur man kan bli bättre på att skriva, 
från personer som vill bli utgivna. Läs mycket, är därför mitt 
svar.
 – Under skrivarkurser får man ju ofta läsa varandras 
texter för att ge respons på dem men också för att man kan 
lära sig av andras texter. Ju mer man läser desto fler ord har 
man att tillgå för sitt eget skrivande.
AC säger att det ibland finns en oro för att man ska förlora 
sin egen röst om man läser mycket av det andra skrivit under 
kursen. Men hon menar att det är precis tvärtom.
 – Genom att läsa mycket får du ännu fler ord att tillgå 
för ditt eget skrivande.
I skolan pratar man mycket om språkutveckling och hur 
viktigt det är, samtidigt som själva bokläsandet går ner. Det 
konkurrerar med andra medier. 
 – Jag uppmuntrar eleverna att flödesskriva. Använd 

papper och penna och sätt klockan på fem minuter och 
skriv det som kommer upp. Gör det regelbundet varje dag, 
samma tid. Kanske blir det inte så bra men det fina är att 
man uppmuntrar det undermedvetna så att självet får komma 
till tals.
Hon säger att det är när man inte värderar som man kommer 
i kontakt med sig själv. 
 – Det kan vara rätt berörande att öppna de kanalerna. 
Det är både att automatisera det här att bara låta pennan 
gå, sätta igång den vanan. Och att värdera det för att kanske 
använda det på något sätt.
Det blir en slags vänskap som man etablerar med sig själv.
 – Jag har pluggat biblioterapi vid Ersta Sköndal Bräcke. 
Det handlar lika mycket om att skriva som att läsa. Att 
skriva för att bearbeta och hantera saker som man går och 
grubblar över. Man kommer ifrån sig själv lite grann och får 
ut sitt material på papper. 
Hur kan man mer väcka skrivlusten?
 –Genom det regelbundna flödesskrivandet upptäcker man 
kanske att det inte är så himla svårt. Det blir ju någonting 
av det. Lusten måste ju också handla ...

AC Collin
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Hej där, Sofia Malmgård. Boken ni har skrivit, 
Sveriges språkflora, behandlar ett 50-tal av de 
språk som talas i Sverige. Berätta – hur kom 
ni på bokidén och vad är det för bok? 

 – Sveriges språkflora är som en flora – eller 
kanske svampbok – fast om språk. En praktisk 
fälthandbok med information om de vanligaste 
språken som talas i Sverige i dag. För de flesta 
språken finns det en exempeltext där man kan 
se hur språket ser ut, och så lite om var språket 
talas, av hur många, om det finns olika varianter 
etc. Sedan finns det också några kapitel om till 
exempel flerspråkighet, om hur höger-vänster-
språk fungerar och annat praktiskt. 

BOK: 

SVERIGES SPRÅKFLORA

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
text: Annsofie Engborg, foto: PrivatBildtext, tack

 – Hösten 2015 jobbade Morena Azbel Sch-
midt och jag som översättningssamordnare i 
ett projekt för Skolverket. Ett kartläggnings-
material för nyanlända skulle översättas till 
35 olika språk. För mig som tidigare mest hade 
jobbat med svenska och engelska var det väldigt 
intressant att träffa alla översättarna och höra 
om deras olika språk och kulturer, om hur olika 
skriftspråk fungerar etc. Samtidigt var jag också 
volontär under den så kallade flyktingkrisen 
och då blev det ofta tydligt hur lite jag och 
andra svenskar i allmänhet vet om språk utanför 
Europa. Vilket språk talar man i Eritrea? Vad är 
det för skillnad på dari ...

LÄKANDE BERÄTTANDE FÖR ASYLSÖKANDE
När Sissi Saller skulle leda en cirkel för asyl-
sökande mötte hon många olika nya utma-
ningar. Med hjälp av tolkar i rummet kom en 
del av utmaningarna att lösas. Magi uppstod 
när deltagarna fick berätta om något som 
berörde dem.

Du har skrivande som arbete. Berätta - vad 
jobbar du med? 
 – Inom ramen för mitt företag jobbar jag 
med sådant som på ett eller annat sätt har 
med berättande att göra. Jag är bland annat 
levnadstecknare, vilket innebär att jag hjälper 
människor att skriva bok om sitt liv. Så hjälper 
jag andra med texter ibland, är läkande berät-
tare och konstnär. 

Du har varit med i ett integrationsprojekt. Hur 
var det att jobba med kvinnor och berättande? 
 – Jag anställdes av Nik Dee Dahlström på 
ett så kallat Tia-projekt (tidiga insatser för 
asylsökande). Vi skulle hålla studiecirklar, där 
läkanade berättande ingick, för asylsökande 

kvinnor. Eftersom det visade sig vara väldigt 
svårt att hitta målgruppen, valde vi att leda 
cirklar med både kvinnor och män. Det var första 
gången jag jobbade med målgruppen, och det 
var inte helt lätt. Dels var deltagarnas språknivå 
väldigt varierande, dels talades flera olika språk 
i gruppen. När vi cirkelledare berättade, sa vi 
två tre meningar, som först översattes till farsi, 
sedan till spanska, sedan turkiska, arabiska … 
Därför var det svårt att få berättelserna att flyta. 
I efterhand har jag förstått att deltagarna ändå 
hade behållning av att lyssna.
 – Övningarna där deltagarna själva fick 
berätta kändes lättare, och en i gruppen sa 
att de blev som bröder och systrar under stu-
diecirkeln, och att de som inte vågat prata 
svenska tidigare kom igång. De fick till exempel 
berätta korta berättelser på olika teman, som 
kärlek, att göra gott, om någon plats från hem- 
landet … Det var stort att se hur deltagarna 
verkligen ansträngde sig för att förmedla något 
som var viktigt för dem, och när blickar plöts-
ligt tändes och fick liv, då uppstod magi. När 

människor med olika bakgrund, ursprung och 
kultur möttes glimtvis, för de kände igen sig 
i varandras berättelser. Det var vackert. I de 
ögonblicken finns läkning, när en människa får 
berätta något som är väsentligt för hen, och där 
det finns lyssnare som tar emot berättelsen. 

Vad betyder skrivande för dig personligen 
– och för människan i allmänhet, tänker du? 
 – Att ha förmågan att uttrycka mig, i tal eller 
skrift, är nödvändigt för mig. Att sätta ord på 
mina tankar hjälper dem att bli klarare. Ibland 
är skrivandet terapeutiskt, när jag skriver om 
något svårt jag varit med om bearbetar jag det. 
Och glädjen jag kan känna när jag leker med 
orden, vrider och vänder på formuleringar, den 
är guld värd. Men att skriva kan också kännas 
som att ha värkar, under tiden jag processar det 
jag ska skriva, innan jag sätter mig vid datorn 
och låter ord och meningar komma ut. Det är 
verkligen inte ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
text: Annsofie Engborg
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FRÅGA

SPECIALPEDAGOGEN 
Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar 
på dina frågor

Fråga:
Hej Maria, 
Jag följer din spalt med intresse eftersom jag 
är både sfi-lärare och specialpedagog. Jag är 
med i facebookgrupper som Forum specialpe-
dagogik, Specialpedagogiskt nätverk och Special- 
pedagogik för alla. Jag saknar forum för oss som 
enbart undervisar vuxna. Känner du till något 
forum eller nätverk för oss? (Finns det något på 
LinkedIn? Jag är inte särskilt aktiv där.) Hur många 
specialpedagoger finns det på Komvux? Vet du?

Och så vill jag passa på att fråga om boktips. 
Det vore bra om du kan skriva i din spalt när det 

kommer nya intressanta böcker. Vilken är din 
favorit inom specialpedagogik?
    Karin 

Svar: 
Hej Karin,
Det finns tyvärr inte så många forum som gäller 
enbart vuxna elever. De tankar och idéer som 
gäller undervisning av yngre elever kan dock även 
appliceras på vuxna elever med den anpassnings-
förmåga som vi specialpedagoger är proffs på. Jag 
tycker att Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
är de som publicerar flest intressanta artiklar. På 
deras sida på LinkedIn publiceras ny forskning, 

konferenser, artiklar och intressanta utbildningar 
och händelser. SPSM har även en podd som heter 
Lika värde, den är också intressant ...

Maria Engstam, Specialpedagog
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➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Textbygget sfi D - snart i lager!
Med Textbygget-serien får eleverna lära sig att skriva, läsa, lyssna och diskutera  
vanliga texter som de möter i sin vardag. 
Beställ ditt utvärderingsexemplar av Textbygget D idag på sanomautbildning.se!  
Senare i vår kommer även tillhörande lärarhandledning.

Nyhet!
Textbygget 

sfi D
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https://www.togetheronline.se/
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AVSÄNDARE
Textpalatset Sverige AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm

MOTTAGARE
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

NÄSTA NUMMER 15 APRIL 2020
I Sfi-lärartidningen i april (2020:04) skriver vi om distans- och 
fjärrundervisning. Hur får man distans att fungera? Vad har visat 
sig vara särskilt framgångsrikt? Vad är egentligen fjärrundervis-
ning? Hur får man det att fungera?

Dela med er både av era utmaningar och goda exempel.

Skriv och berätta: 
annsofie@textpalatset.se 

https://www.togetheronline.se/
mailto:annsofie%40textpalatset.se?subject=

