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Megatrends 
Fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen, Future 
Navigator, taler om megatrends – fem mega-
trends, som man kan være 99,9 % sikker på 
kommer til at ændre på verden, som vi kender 
den, nemlig:
Det lange liv: Vores børn kommer til at leve 
længere end os, og de vil holde pauser gen-
nem livet i stedet for at gå på pension.
Opfindsomhed: Menneskets evne til at hitte 
på, skabe og kopiere er grænseløs og ustop-
pelig og forstærkes i den altid online, globalt 
forbundne netværkstidsalder. 
Ignorance: På det biologiske plan bliver vi 
ikke klogere. Flokmentalitet får os til at gøre 
idiotiske ting. Der vil stadig være krig, vold, 
nød, død og elendighed “and if shit can  
happen, it will happen".
Intelligente systemer: Enorme mængder 
af data, der er fremtidens guld, mener hun, 
eksponentielt tiltagende computerkraft samt 
kommercielle interesser giver os helt nye 
muligheder for at forstå og agere i verden. 
Verden bliver langt mere designet, imøde-
kommende og støjsvag. 
Mind/body hacking: Radikal ny indsigt i den 
menneskelige hjerne og natur, gør det meget 
nemmere at ændre på dysfunktionel adfærd, 
plejermentalitet og dårlige vaner.

Dansk  
Naturvidenskabsfestival 
Dette års festivaltema er ”Vidunderlige vilde 

verden”, og det kan favne alt lige fra robottek-

nologi til mikrobiologi. Bliv forundret over de 

mindste bakterier og de største stormceller. 

Bliv opmærksom på, hvor meget naturviden-

skab den helt nære virkelighed er fyldt med, 

og udnyt igen i år din mulighed for at søge 

penge fra Nordea-fondens festivalpulje.

Se mere på: naturvidenskabsfestival.danish-

sciencefactory.dk/
 

Dræb ikke en sangfugl 
To kill a Mockingbird (Dræb ikke en 
sangfugl) af Harper Lee udkom for første 
gang i 1960 og blev omgående en stor 
succes. Bogen vandt Pulitzerprisen året 
efter, har solgt 30 millioner eksemplarer 
på verdensplan  
og er blevet en klassiker i moderne  
amerikansk litteratur. Romanen foregår  
i den lille sydstatsby Maycomb, som er 
fyldt med fordomme, vold og hykleri, så 
da byens respekterede sagfører,  
Atticus Finch, påtager sig forsvaret af en 
sort mand, der er anklaget for at have 
voldtaget en hvid kvinde, får det store 
konsekvenser for byen.
Set gennem øjnene på den ni-årige 
Scout Finch udforsker Harper Lee med 
humor de voksnes irrationelle holdninger 
til race og samfundsklasser i 1930’ernes 
Alabama.
I 1962 blev romanen filmatiseret med 
Gregory Peck i hovedrollen. Harper Lee  
(f. 1926) lever stadig, men skrev aldrig  
andre bøger. I 2014 lavede Baileys 
Women's Prize for Fiction en liste over de 
bedste bøger skrevet af kvinder, og her 
var "Dræb ikke en sangfugl" nummer 1.
Kilde: Forlagets pressemeddelelse

”Dræb ikke en sangfugl”
Harper Lee
Oversat af Michael Tejn
Lindhardt og  
Ringhof, 2014
370 sider

De nominerede til  
Orlaprisen 2015 er: 
•	 ”Daniel	Agger”	–	Asker	Hedegaard	Boye	–	Turbine

•	 ”Doktor	Z	–	Dommedagsmaskinen”	–	Kasper	Hoff	 

  – Gyldendal

•	 ”K	for	Klara	–	Alle	for	én”	–	Line	Kyed	Knudsen 

 – Carlsen

•	 ”Zombiejæger	–	Friske	lig”	–	Nicole	Boyle	Rødtnes			

 - Alvilda

•	 ”Snitten	og	Kis”	–	Hella	Joof	–	Carlsen

•	 ”Fletninger”	–	Laura	Kristine	Arnesen	&	Marie		 	

 Moesgaard Wivel – People’s Press

•	 ”Mærkelige	Mynthe”	–	Dorte	Roholte	–	Carlsen

•	 ”Pssst!”	Annette	Herzog	og	Katrine	Clante	 

	 –	Høst	&	Søn

•	 ”Zombier	kysser	klamt”	–	Morten	Dürr	–Alvilda

•	 ”Alt	godt	fra	havet”	–	Henrik	Einspor	–	Løse	Ænder

•	 ”Cirinos	fortælling”	–	Nick	Clausen	–Høst	&	Søn

•	 ”Bloddiamant”	–	Benni	Bødker	–	Forlaget	Corto

Fra den 19. januar til den 20. april kan man på dr.dk/

orla læse og lytte til uddrag af alle de nominerede, 

hvorefter man kan stemme på sine favoritter. De tre 

mest populære bøger blandt alle Danmarks børn, ry-

ger i finalen, hvor det er en børnejury, der beslutter, 

hvilken bog der skal modtage en hæklet Orladukke 

som bevis på prisen.

Prismodtageren kåres den 30. maj i Skanderborg, Ole 

Lund Kirkegaards hjemby. Det er netop forfatterens 

grove figur Orla Frøsnapper, der har lagt navn til 

Orlaprisen.

Orlaprisen er lavet af DR og Læselyst - et program for 

børn, bøger og læsning. Støttet af Kulturministeriet 

og i samarbejde med Den danske boghandlerfor-

ening, Pædagogisk LæringsCenterForening), BØFA 

og pallesgavebod.dk

OLK-tegning på gavlen af fødehjemmet i 

Skanderborg

”SIGTATER”
Bare det peger hen mod 
noget godt…
”Jeg kan godt leve med, at noget 
ikke er fantastisk endnu, hvis bare 
det peger hen mod noget godt. 
Så kan jeg nikke det en skalle, selv 
om jeg hader det i øjeblikket. Men 
ellers skal det være sjovt, mens jeg 
gør det. Dejligt nu eller senere. En 
af delene skal være til stede.” 

(Forfatteren Kim Fupz Aakeson i  
”Vejle Amts Folkeblad” d. 24. maj 2014)
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Hvem regerer landet?

LEDER

I starten af dette år meddelte undervisningsministeriet, at man åbnede for ramme-
forsøg om fælles ledelse af pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker. I en 
folkeskole, der er hårdt presset af gennemførelsen af den største reform til dato, har 
man ellers lagt vægt på, at den nye bekendtgørelse for det pædagogiske lærings-
center var et vigtigt led til at understøtte reformens virkeliggørelse, og det kan 
derfor undre, at man ikke vil give ledelsen og de pædagogiske læringscentre ro til at 
arbejde med dette fokus, i stedet for at komplicere tingene yderligere med et andet 
ledelseslag.

Pædagogisk LæringsCenterForening (PLCF) er af den overbevisning, at den nye 
bekendtgørelse netop giver skoleledelsen mulighed for at bruge det pædagogiske 
læringscenter strategisk i skoleudviklingen, - og vel at mærke en skoleudvikling, der 
har fuld damp på i dette og de følgende år. At skulle forholde sig til en fælles ledelse 
af læringscenter og folkebibliotek vil være en unødvendig og ekstra opgave i en 
overordentlig travl hverdag – og med hvilket formål?

Det fremgår på UVM’s hjemmeside, at ”Med fælles ledelse af pædagogiske  
læringscentre og kommunale folkebiblioteker er forventningen, at der vil være en  
række fordele i forhold til at stille materialesamlinger, viden og ressourcer til  
rådighed på tværs af skole og folkebiblioteket. Det vil øge kvaliteten i tilbuddene på 
skolerne og på folkebiblioteket.”

At en fælles ledelse skulle være en forudsætning for de forventede fordele, kan jeg 
ikke begribe. I forvejen er det jo således, at skoler og elever kan låne materialer og få 
vejledning på folkebiblioteket. Hvordan kvaliteten på skolen skulle blive bedre af en 
fælles ledelse, kan jeg ikke gennemskue. Og jeg kan ikke forestille mig, at  
folkebibliotekets lånere skulle ønske sig at låne skolens materialer. Og hvis det var 
tilfældet, ville skolens elever ikke have adgang til at bruge materialerne, hvilket 
må siges at være en forringelse. Men at hjælpe hinanden med materialer er jo ikke 
udelukket, selv om man ikke har fælles ledelse.

PLCF henvendte sig til ministeriet med vores bekymring for, at disse rammeforsøg 
ville gøre det sværere for skoleledelsen at bruge PLC strategisk i udviklingen af skolen. 
Og vi har fået svar fra Undervisningsminister Christine Antorini, der bl.a. siger:
Der er allerede igangsat en række forsøg med fælles ledelse af pædagogiske  
læringscentre og folkebiblioteker, og KL har udtrykt interesse for, at der også  
fremadrettet godkendes nye forsøg på dette område. Jeg har derfor besluttet at 
gennemføre rammeforsøg på dette område for at få så sikker viden som mulig. 

Det er altså KL, der ønsker denne fælles ledelse, og mon ikke der er et væsentligt 
økonomisk incitament i dette ønske. Det er forståeligt, når KL’s medlemmer står med 
en underfinancieret folkeskolereform, der skal implementeres, men man fristes til at 
spørge: Hvem regerer landet? Er det KL eller regeringen?

Birgitte Reindel, 
formand for Pædagogisk LæringsCenterForening 

Pædagogisk 
LæringsCenterForening
www.skolebibliotekarer.dk

Redaktør
Eline Mørch Jensen
Weysesgade 9, 2100 København Ø.
Tel: 3918 3115 / 2171 7027
eline.moerch@gmail.com
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Ole Lund Kirkegaard har skrevet disse tre historier, 
som alle er nænsomt bearbejdet til letlæsningsserien. 
Illustrator Mette-Kirstine Bak har lavet flotte og farve-
rige illustrationer, som gengiver forfatterens univers i 
historierne på en ny og samtidig velkendt måde.

■  Anton og Arnold – historien om to drenge på eventyr. LIX: 14

■  Dragen – historien om Oskar, der ser en drage. LIX: 17 

■  Sæbekassebilen – historien om to små drenge, som bygger  

en sæbe-kasse-bil. LIX: 21

GUL DINGO
LETLÆSNING – NYE TITLER
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NYE TITLER    gyldendal-uddannelse.dk

9460 Dingo_nr.1_210x297.indd   1 16/01/15   15.02

Af Camilla Johansen,  
Leder af Pædagogisk Center og  
Læringscenterkonsulent (Kolding)

Stearinlysene blafrer lystigt på  
skoleleder Klaus Toft Høgs kontor 
denne kolde eftermiddag. Rundt om 
mødebordet går snakken lystigt. Der 
grines højlydt og kommentarerne  
flyver hen over skålene med chips, 
frugt og andet knas. De fremmødte  
er alle uddannede skolebibliotekarer, 
og kender hinanden fra uddannelses-
forløbet der startede i 2005.

Gruppen har formået at holde  
sammen, og dyrker nu netværket 1-2 
gange om året, hvor man skiftes til at 
besøge hinandens arbejdspladser.
Dagsordenen for netværkets møde 
er fast. Man mødes en fredag sidst på 
eftermiddagen, hyggesnakker lidt, 
hvorefter man får en rundvisning  
på værtens skole/arbejdsplads.  
I løbet af rundvisningen er der  
tradition for at værten laver nogle 
nedslag om fx nye tiltag, specielle 
udfordringer eller spændende måder 
at indrette sig på. Spørgelysten er stor 
og der fotograferes ivrigt med de  
medbragte devices. 

Denne fredag gælder det præstegård-
skolen i Brande, hvor Klaus efter flere 
år som afdelingsleder for bl.a. Lærings-
centeret, er tiltrådt som skoleleder.  
Rundvisningen byder på et spændende 
læringsmiljø, hvor specielt skolens 
egen biograf vækker begejstring og 
misundelse fra de fremmødte.  
Filmmediet i undervisningen  
diskuteres og der er bred enighed om, 
at sådanne faciliteter i høj grad støtter 
op om elevernes motivation i forhold 
til præsentation af projektopgaver og 
andre elevproduktioner.

Efter rundvisningen er det tid til en 
bid mad. Gruppen har haft tradition 
for at frekventere en lokal restaurant, 
men denne aften har Klaus bestilt mad 
udefra. Vi sætter os rundt om bordet 
og kaster os fredagssultne over  
lækkerierne. Anekdoterne flyver hen 
over tallerknerne og humøret er højt.

På et tidspunkt bryder Klaus ind, nu er 
tiden kommet til det sidste faste punkt: 
bordet rundt. Her skiftes deltagerne til 
kort at fortælle fra deres egen hverdag. 
Reformen og de nye arbejdstidsregler  
fylder selvsagt meget, men også 
skolekultur, ombygninger, kollegiale 
udfordringer og jobskifte, er blandt 
emnerne. Atmosfæren er tryg og god, 
og gruppen har ved tidligere lejligheder 
lagt øre til store frustrationer og ind 
imellem også tårer, men her i aften 
kommer frustrationerne mere til  
udtryk i hævede stemmer og lyn i  
øjnene. Ved halv-elleve-tiden er der 
opbrud, men før vi skilles aftales da-
toen for næste møde, som vi  
allerede nu ser frem til. Siden vi slut-
tede uddannelsen som skolebibliote-
karer, har vi besøgt hinanden i hele 
Syddanmark. Næste gang vil Mogens 
Lindved vise os rundt på sin skole i 

Haderslev, Skolen ved Stadion, der har 
været igennem store strukturændringer.  
Vi glæder os til at se hvad de har 
fundet på.

Nu kunne du som læser tænke ”og 
hvorfor skal jeg så vide det?” Missionen 
er blot at sprede det glade budskab 
om netværk. Mange er gode til at 
danne netværk inden for kommunens 
grænser, men i vores lille gruppe har 
vi oplevet, hvor givende det kan være 
også at netværke henover kommune-
grænserne. Vi fik under uddannelsen 
skabt relationer og nu deler vi viden.  
Vi mødes primært omkring vores  
faglighed og virke i og omkring  
læringscentrene. Vores professions-
identitet bliver gang på gang  
udfordret og vi kommer altid berigede 
hjem efter vores møder, hvilket  
selvfølgelig er medvirkende årsag  
til, at vi bruger interessetid på  
netværket, som i øvrigt er helt og 
holdent privatfinansieret.

Jeg er ikke i tvivl om, at vores  
respektive arbejdspladser nyder godt 
af vores møder - og når vi så hver  
især gør det samme, ja så bliver  
det ikke bedre.

Netværk på tværs  
af kommunegrænser
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Kære 7. c  fra Hareskov Skole 
og 7-8. klasse på Tønning-
Træden Friskole!

Tillykke med sejren i kategorien for 
6-7 klasse med avisen ’På Sporet’, og 
kategorien 8-10. klasse med avisen 
’Modtrykket’. Begge aviser er i mine 
øjne meget dygtigt og originalt 
udført og fortjener sejren i årets 
konkurrence. 

Nu vi er i gang med lykønskningerne, 
vil jeg faktisk også gerne ønske jour-

kort og klart personlige historier 
med stor indlevelse. Læseren kan 
identificere sig med fascinerende 
fortællinger og masser af sport med 
et tvist, som man ikke ser til daglig i 
de voksnes aviser. Klassen leger med 
forsiden, som pirrer læserens nysger-
righed og samtidig fortæller noget 
om afsenderen af avisen.

LæringsCentret bringer her  
Anders Beier Stokkebæks,  
Dansklærerforeningen, tale til  
vinderklasserne: 

Aviser fra 7.c på Hareskov 
Skole og 7.-8. klasse på Tøn-
ning-Træden Friskole blev 
kåret som de bedste blandt 
mere end 800 indsendte bi-
drag i årets aviskonkurrence 
Nyhedsugen, arrangeret af 
Avisen I Undervisningen i 
samarbejde med Danske 
Medier, Danmarks Skolebib-
liotekarer og Dansklærerfor-
eningen.

Med inspiration fra emnet ”Mod” 
har mere end 800 6.-10. klasser i én 
af ugerne 43-46 produceret deres 
egen avis og/eller webavis. Artiklerne 
har handlet om alt fra skolereform 
og mobning over homoseksualitet 
og flygtninge. Klassernes aviser og 
webaviser er bedømt af lokale dom-
merkomitéer på landets dagblade, 
som har kåret hver deres vinder. Ud 
af de lokale vindere blev følgende to 
aviser kåret som landsvindere:

Om de to vinderaviser siger formand 
for dommerkomitéen, skuespiller og 
satiriker	Lisbeth	Wulff:	”Som	læser	af	
På Sporet føler man sig taget alvor-
ligt. Avisen rammer med både dybde, 
bredde og alsidighed målgrupper på 
tværs af generationer. Både lokale og 
globale vinkler på emnet gør det til 
en læseværdig avis.
– Tabloidavisen Modtrykket skriver 

Nyhedsugen 2014

De to vinderklasser blev hyldet ved en præmieoverrækkelse på Københavns Råd-
hus I januar med taler, rådhuspandekager og hver en check på 25.000 kroner. 

Fotos: Aslak Gottlieb
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været for jeres arbejde, at alle har 
fået en mulighed for at blive taget 
alvorligt. 

At få en redaktion til at arbejde mod 
en fælles vision, selvom I som  
mennesker er forskellige både hvad 
angår interesser, udseende og  
holdninger, er i virkeligheden en  
enestående demokratisk øvelse. 
Alle skal lyttes til og alle skal have 
plads for at yde deres bedste, men 
samtidig skal alle opgive en smule af 
deres egne ambitioner for at styrke 
fællesskabet. 

Det sidste er ikke uvæsentligt, for 
uden et stærkt fællesskab havde I 
ikke haft en chance for at vinde  
konkurrencen. I den betyder  
sammenhold og fællesskab  
nemlig lige så meget for det endelige 
resultat som jeres evner til at layoute, 
fotografere og vinkle. 

Opgaven er for stor til at blive løftet 
af enkeltpersoner – det håber jeg, 
I er meget bevidste om. Og jeg 
håber, I tager den bevidsthed med 
jer videre – både i livet inden for og 
uden for murene, altså skolemurene, 
for vigtigheden af disse værdier i 
en skolesammenhæng er jo aldeles 
indiskutable, faktisk så indiskutable 
at de er skrevet ind som den første 
paragraf af den lov, der bestemmer 
hvordan og hvorfor vi skal gå i skole 
hér i landet.  

da på det bestemteste opfordre jer til 
at dyrke jeres spirende journalistiske 
talenter, så også samfundet i morgen 
har dygtige og kritiske penne til at 
holde den frie presse levende og 
frisk. 

Og med pennen i hånden står vi 
stærkt. På trods, eller måske nærmere 
på grund af, den forfærdelige trage-
die, der udspillede sig i Paris for nylig, 
hvor gale menneskers værk forsøgte 
at knægte demokrati og ytringsfri-
hed, mener jeg, vi må stå fast på, at 
ordet er stærkere en sværdet.  Og 
selvom det heldigvis ikke når den 
grad af alvorlighed i jeres produktion, 
er det vigtigt, I ved, at I med jeres 
journalistiske bidrag er med til at 
yde modstand mod voldens mørke 
kræfter.  

Når I som klasse arbejder med et så 
stort projekt som Nyhedsugen helt 
sikkert har været for jer, praktiserer I 
faktisk også den demokratiske tanke, 
der ligger til grund for den frie presse. 

Naturligvis er jeres arbejde i en min-
dre skala, men prøv at overveje hvor-
dan jeres avis var blevet, hvis ikke alle 
i klassen var blevet hørt og havde 
fået plads til at udfolde sine talenter, 
uanset om man er mainstream eller 
skæv? Overvej hvordan det var gået, 
hvis det kun var én type holdninger, 
der var plads til på redaktionsmøderne? 
Og overvej lige hvor vigtigt der har 

nalistikken tillykke med at der findes 
unge mennesker som jer og de 
mange tusind andre deltagere i årets 
Nyhedsuge, som med liv og sjæl og 
flid og originalitet vil kæmpe for at 
udfordre og udvikle journalistikken. 
Journalistik er, blandt meget andet, 
kunsten at balancere mellem det 
nære og det fjerne, det alvorlige og 
det livsbekræftende, det informati-
onstunge og det finurlige, men altid 
med journalistens vigtigste dyder for 
øje: nemlig demokrati, ytringsfrihed 
og balance.   

I vores lille land langt mod nord 
betragter vi begrebet ’den frie presse’ 
som en selvfølge. Vi er vant til at 
journalisterne og dagbladene er frie 
til at skrive om og publicere kritik 
af høj som lav – ingen kan vide sig 
sikker, hvis han eller hun vælger at 
misbruge sin magt, uanset om den er 
økonomisk, religiøs, politisk, eller en 
uskøn blanding. 

En ting vi ind imellem glemmer er at 
pressefrihed ikke er en naturlov – det 
er et frø, der blev sået og som nu er 
en fuldvoksen grundstamme i vores 
samfund. En stamme, som stadig 
skal udvikles og passes på for ikke at 
visne hen. 

Og det, kære unge mennesker, er 
jeres opgave. I har vist stort flair for at 
producere både interessante, grun-
dige og modige nyheder, og jeg vil 

Nyhedsugen 2014
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Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
LæringsCentret

Hvor meget er din fødselsdato 
værd? De fleste af os betaler 
dyrt med oplysninger om 
vores privatliv, fx vores køn, 
alder og helbred, hver gang vi 
bruger de såkaldt gratis e-mail-
programmer, sociale medier, 
løbeapps, ser film eller læser 
bøger på nettet.

Men sådan behøver det ikke være. Selv 
om det kan være svært at overskue 
området digital sikkerhed er det vigtigt 
ikke bare at resignere og give op på 
forhånd – og navnligt er det vigtigt 
at lærere og læringsvejledere tager 
ansvaret på sig og lærer børn og unge 
at passe på deres privatliv og digitale 
identitet. Derfor gælder det om at 
starte med sig selv. 

Hvornår har du fx sidst googlet dig 
selv? For ikke ret lang tid siden  
forhåbentlig, for hvis du vil vide, hvad 
andre - fx en potential kommende 
arbejdsgiver - får at vide om dig, så har 
du svaret lige her. Mange arbejdsgivere 
mener nemlig de får et mere ærligt 
billede af en jobansøger ved at se på 
deres liv og færden på de sociale  
medier end via en traditionel  
jobsamtale. Problemet er bare at det 
digitale billede, der her tegner sig,  
ikke altid er lige heldigt –  
eller lige sandt for den sags skyld.   

Sådan lyder den klare melding fra 
Pernille Tranberg, som er journalist og 
rådgiver inden for big data, privacy 
og medieudvikling. Sammen med 
Marianne Steen, Internet pioneer og 
web-entreprenør, er hun forfatter til 

det digitale værktøj License2share.dk, 
som har til formål at hjælpe børn og 
unge med at blive bedre passe på sig 
selv og deres digitale identitet, eller 
som det hedder i forordet hjælpe dem 
til at blive ”bevidste om de digitale 
fingeraftryk og fodspor, de sætter, når 
de færdes på de digitale platforme”. 

Materialet henvender sig både til 
lærere og elever i udskolingen og 
gymnasiet med en række værktøjer, 
dels for at beskytte deres privatliv på 
nettet - altså kontrollere deres personlige 
data - og dels for at optimere deres 
digitale identitet, sådan at de kommer 
til at fremstå i det bedst tænkelige lys 
over for fx kommende arbejdsgivere 
og uddannelsesinstitutioner. Projektet 
er støttet af Lærerstandens Brandfor-
sikring, hvorfor hæftet er gratis og kan 
downloades på www.License2share.dk

Se at få ryddet op!
For ikke at løbe ind i uforudsete problemer, 
hvis man eksempelvis er kommet til at 
afsløre for meget om sit privatliv, gælder 
det ifølge Pernille Tranberg om at se at 
få ryddet op i sit digitale omdømme. 
Det kan man bl.a. gøre ved at optimere 
sine data, dvs. tilføje nye data, man 
gerne vil have frem. På den måde kan 
man så at sige fortynde eller drukne de 
allerede eksisterende data, som dermed 
rykker længere ned i rækken. Andre  
muligheder er oprette flere identiteter 
og fx bruge forskellige – falske – identi-
teter samt bruge alternative søgema-
skiner, anvende kryptering og blokere 
for cookies. Endelig opfordrer Pernille 
Tranberg til at man kun bruger Face-
book i professionelle sammenhænge.

Langt de fleste bruger jo også Facebook 
som privatpersoner, så mon ikke den 
slags advarsler forekommer mange lidt 
små-hysteriske eller paranoide?

- Jo, helt sikkert, lige indtil folk begynder 
at sætte sig lidt bedre ind i tingene ...  

Men på Facebook kan man jo netop gå 
ind og skrue på privatlivsindstillingerne … 

- Det kan man rigtig nok, ja, men det er 
desværre falsk varebetegnelse. Privacy 
for Facebook er noget mellem brugerne 
- ikke mellem dig og Facebook og 
Facebooks mange kommercielle 
partnere. Facebook ved det hele om 
hver enkelt af os – og kan bruge det 
hele! Og gør det også, skulle jeg hilse 
og sige, bare du har en rimelig aktiv 
Facebook-profil med mange likes, siger 
Pernille Tranberg.

Hun tilføjer at når du liker en eller  
anden vare, fx et bestemt produkt, 
så kan Facebook bruge ens likes til at 
finde ud af flere detaljer om dig, fordi 
du bliver sammenlignet med andre, 
der har liket det samme. Med analyser 
af big data har Facebook meget værdi-
fulde oplysninger om forbrugsmønstre, 
som der kan handles med på et stadig 
voksende og samtidig meget lidt  
gennemskueligt marked. 

Fare for demokratiet
Udover de synlige big data-  
virksomheder som fx Google,  
Facebook, Amazon og Netflix peger 
Pernille Tranberg på det voksende 
antal internationale data brokers, som 
opererer i det skjulte og opbygger 
id-banker, hvor de handler med og 
indsamler data fra nettet, de sociale 
medier og forskellige databaser. Det 
kan eksempelvis være oplysninger 
om vores alder, køn, indkøbsmønstre, 
venner eller helbredsoplysninger. 
Noget der ifølge Pernille Tranberg er 
ved at gå op for flere og flere, men den 
teknologiske udvikling går så stærkt, at 
lovgivningen halter bagefter. 

Facebook ved (næsten) alt om dig
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- Vi har set eksempler på misbrug af 
data, men vi har slet ikke set toppen 
endnu. Derfor bør alle lære at beskytte 
deres digitale identitet. Enhver må selv 
finde ud af, hvad der er privat for dem, 
men de fleste vil gerne selv bestemme, 
hvem der ved hvad om dem hvornår. 

Du får det næsten til at lyde som om  
der står lige så meget på spil her som i  
forbindelse med den tidligere  
efterretningsagent Edward Snowdens 
afsløringer af den amerikanske stats 
ulovlige overvågninger …

- Han afslørede massiv statsovervågning,  
ja, en farlig udvikling for vores samfund, 
som på sigt vil komme til at betyde, at 
vi både giver afkald på vores privatliv 
og ytringsfrihed. Den kommercielle 
overvågning er allerede i fuld gang 
og rammer os alle, så her skal vi også 
være på vagt. Heldigvis er det ikke spor 
svært at lære at tage sine forholdsregler 
og dermed blive bedre til at passe på 
sin digitale identitet.

Løgn over løgn
Én af de forholdsregler man ifølge  
Pernille Tranberg bør tage, er, som  
allerede nævnt, at bruge alias’er på 
sociale medier, hvor man ikke er  
professionel, for at undgå, at der ligger 
oplysninger, man ikke er  interesseret i 
at dele med omverdenen. Også selv om 
alias’er af nogle opfattes som at lyve. 

- Hvis du vidste hvor meget løgn der er 
på nettet! Tag bare sådan en ting som 
hotel-anmeldelser, hvor i hvert fald 
15% af dem er konstruerede, købt af  
industrien. Private lyver også. Derfor 
hyrer nogle forsikringsselskaber  
pensionerede politifolk til at knalde folk 
for at fuske med de oplysninger, de har 
afgivet, da de tegnede forsikringen, for 
så efterfølgende at afsløre sig selv ved at 

skrive noget på nettet, der er i modstrid 
med det, de oprindeligt sagde, fortæller 
Pernille Tranberg og fortsætter: 

- Det er selvfølgelig godt nok, at 
man kan tjekke folks oplysninger og 
eksempelvis forhindre dem i at snyde 
med deres forsikringer. Eller at staten 
kan knalde sociale bedragere. Men det 
er lidt af en gråzone for hvad man skal 
fortælle om sig selv og hvad gør man 
klogere i at fortie? 

Er det fx klogt at fortælle sit forsikrings-
selskab, hvis man har været til kiro-
praktor én gang i sit liv og siden ikke 
har haft problemer, når man tegner en 
sundhedsforsikring? Eller hvad hvis du 

står vildt på ski og falder og brækker 
benet og skal have erstatning. Er det så 
din egen skyld?

- Jeg opfordrer naturligvis ikke til at 
man skal lyve overfor sine venner - de 
skal da kende dit alias. Men man skal 
heller ikke nødvendigvis fortælle alt  
på	offentlige	platforme,	som	nettet	jo	
er, medmindre man krypterer dem  
eller sikrer sig på anden måde. Jeg  
taler her især til individet om at passe 
på sit privatliv og sin digitale identitet. 
Tyske myndigheder anbefaler også 
børn at bruge pseudonymer for at 
beskytte sig selv og det gør LEGO også 
på deres Lego-univers, tilføjer Pernille 
Tranberg.

Facebook ved (næsten) alt om dig
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Ingen kan  
gemme sig helt
Hvis der alligevel så mange 
opdigtede oplysninger om os 
alle sammen, kan det så ikke 
nærmest være det samme?

- Langt de fleste giver i dag 
deres ægte data på sociale 
medier, så det problem er ikke 
opstået endnu. Men det er naivt 
at tro at man bare kan drukne 
i mængden. Mit princip er, at 
man kun giver sine ægte data til 
virksomheder, man har tillid til. 
Dem er der da heldigvis mange 
af. Hvis du ikke har tillid til, at et 
socialt medie bruger dine data 
til fordel for dig, ja, så brug et 
pseudonym og giv dem fx ikke 
din fødselsdato. 

Men dem, der er dygtige med 
data, kan vel finde dig alligevel?

- Ja, det kan de, for med et alias 
gemmer du dig ikke helt. Du kan 
spores på mange andre måder, fx 
via din IP-adresse, hvis du ikke også 
ændrer den. I dag er dem, der arbejder 
med big data, morgendagens vindere, 
fastslår Pernille Tranberg. 

Men helt ærligt: Hvor galt kan det gå?   

- Tja, min16-årige nevø var tæt på ikke 
at få en værtsfamilie, da han skulle på 
et skoleophold i Alabama i USA. På 
Twitter var han nemlig på et tidspunkt 
kommet til at gøre et nummer ud af 
at han var ateist, hvilket måske har 
mindre betydning her i Danmark,  
men ikke var særlig smart i den  
sammenhæng. Heldigvis lykkedes det 
ham at få det slettet det fra sin sociale 
profil, så det ikke kom til at stå i vejen 
for ham. 

- Min store bekymring er, hvis individer, 
som er de svageste i et demokrati, 
bliver gennemsigtige, mens stater og 
virksomheder, der har magten, bliver 
mere og mere lukkede og samtidig 
ligger inde med al viden om individer. 
Det er farligt.

Langt sejt træk
Ifølge Pernille Tranberg er der masser af 
eksempler på problemer af både større 
og mindre art, som kan opstå på grund 
af folks tankeløshed på nettet, proble-
mer som kan gå hen og blive rigtig irri-
terende for den enkelte og ikke mindst 
være svære at komme til livs. Fx sådan 
noget som druk- og nøgenbilleder eller 
diskriminerende bemærkninger, der 
kan være med til at stemple en person 
som useriøs. Lige som heller ikke alle 
arbejdsgivere er vilde med at ansætte 

Gør din digitale identitet attraktiv  
for arbejdsgivere og  
uddannelses institutioner

Marianne Steen & Pernille Tranberg

License2Share
Forbered din digitale fremtid

Anden udgave (2015)

medarbejdere, der er meget 
åbne omkring deres seksualitet 
eller politiske tilhørsforhold på 
de sociale medier. 

- Ikke at jeg siger man ikke skal 
stå frem som bøsse fx – nogen 
har det rigtig godt med at råbe 
det ud – men man skal bare 
tænke sig godt om før man gør 
det. Man skal være bevidst om 
de	valg,	man	træffer	og	hvilke	
konsekvenser de kan få. Dit pri-
vatliv er noget, du bør passe på.

- Rigtig mange har meldt pas 
over for spørgsmålet om digital 
sikkerhed. Det er lidt ligesom 
med miljøet, ikke, det er hel-
ler ikke noget de fleste af os 
kan overskue. Alligevel er det 
vigtigt ikke at resignere, men 
tværtimod at være kritiske som 
forbrugere. Vi voksne – og ikke 
mindst læringsvejledere og 

undervisere - har et stort ansvar 
for at lære børn og unge at begå sig 
på	de	offentlige	platforme	som	sociale	
medier og blive bedre til at passe på 
deres privatliv og digitale identitet.

Pernille Tranberg peger på at voksne 
ofte har en tendens til at tro at børn ”jo 
bare kan finde ud af alt det her med 
it”. Men selv om de fleste kan finde ud 
af at bruge en iPad, er de ikke nødven-
digvis bevidste om, hvordan man gør 
det på den smarteste måde. 

– Langt fra alle voksne er bevidste om 
hvilke digitale aftryk, de selv sætter, 
hvorfor man er nødt til at begynde 
med sig selv, hvis man vil uddanne 
børn og unge til kritiske it-brugere og 
samfundsborgere Og også på it-områ-
det skal der et langt sejt træk til, fastslår 
Pernille Tranberg. 
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Brobygning mellem fritidslæsning og læsekompetence
Af Maya Rabjerg Meltofte, lærer  
og læsevejleder på Sølystskolen i Egå

Fokus på den gode historie 
og læseoplevelsen og ikke 
præstationerne, øger både 
læselyst og læseforståelse og 
dermed også fagligheden.

I både nationale og internationale  
undersøgelser af elevers læsevaner  
konkluderes, det at der er en klar sam-
menhæng mellem læselyst og læsekom-
petence, at der er sammenhæng mellem 
de, der ofte læser og deres læsekom-
petence, at læselysten er dalende fra 
eleverne testes i PIRLS til de bliver testet 
i PISA. Og Center for Børnelitteratur har 
desuden fundet du af, at læselysten daler 
ved 6. klassetrin, at piger læser mere og 
bedre end drenge og at 25 % børn og 
unge aldrig eller sjældent læser en bog.

På baggrund af ovenstående gennem-
førte jeg en lokal undersøgelse af 6. 
klassernes læsevaner og anvendelsen af 
biblioteket på en tidligere arbejdsplads,  
Skolen på Islands Brygge. Konklusionen  
var, at der generelt er en positiv holdning 
 til at læse, men at bogen som fritidslæs-
ning står i hård konkurrence til andre 
fritidsaktiviteter. 

Elevernes højest rangerede svar på 3 es-
sentielle punkter til at de ville læse mere,  
var 1) hvis biblioteket var bedre, 2) hvis 
de havde mere tid og 3) hvis skolen 
hjalp dem med at finde spændende 
bøger. De svar er væsentlige at kende 
når man skal udfærdige et læsetiltag 
via biblioteket. Kort sagt: Eleverne er 
interesseret i at modtage inspiration til 
bogvalg og få mere tid til fritidslæsning. 

Bibliotekets rolle
En del af undersøgelsen fokuserede på 
dansklærernes anvendelse af biblio-

tekstimerne, deres vejledende anbefa-
linger af fritidslæsning og omfanget af 
deres præsentation af bøger.  

Undersøgelsen viste, at biblioteket ofte 
benyttes, men at kun 58 % af dansklæ-
rerne på skolen har mål for biblioteksti-
men, som hovedsagligt anvendes til at 
bytte bøger og frilæsning. Derudover 
viser undersøgelsen, at der er mar-
kante forskelle i lærernes anbefalinger 
i fritidslæsning og at der er stor forskel 
på, hvor ofte og om de enkelte lærere 
præsenterer eller læser litteratur for 
eleverne. Derfor kan det konkluderes, 
at bibliotekstimen anvendes i meget 
varierede omfang som en læsedidak-
tisk ressource. Fra en læsevejleders 
synspunkt ser det derfor ud som om 
der er behov for en mere konkret struk-
tureret og målrettet læseundervisning i 
bibliotekstimen. 

Som opfølgning på min undersøgelse 
har jeg siden gennemført projektet 
Biblioteksvenner på Sølystskolen i Egå. 
Biblioteksvenner er et struktureret og 
målrettet læsetiltag, der bygger på  
evidensbaserede undervisningsmetoder. 
Biblioteksvenner er for alle årgange. I 
praksis matches skolens klasser to og 
to med et aldersinterval på ca. 4 år. Ek-
sempelvis læser 2. klasse med 6. klasse. 
Eleverne parres i læsemakkerpar, sådan 
at en ældre elev læser højt for en yngre 
elev. Dette par kaldes for biblioteks-
venner og mødes en time om ugen i 
klassens bibliotekstime. 

Biblioteksvenner på 
tværs
Målet med projektet var at øge 
elevernes læselyst ved at præsentere 
eleverne for mange bøger for  
herigennem at give inspiration til 
forskellige genrer og forfatterskaber. 
Desuden får de på denne måde mere 
tid til at lytte til og læse historier og 
motiveres ved at få gode  

læseoplevelser med ’den gode historie’, 
som læses højt af makkeren.

Fagligt indhold for den ældre  
læsemakker:
•	 Mere	læseerfaring	og	læsetræning
•	 Mere	flydende	læsning
•	 Øget	læselyst
•	 Øget	læseforståelse	og	ordforråd
•	 Øget	selvtillid	ved	at	støtte	en	yngre	
elev i læseforståelsesstrategier

Fagligt indhold for den yngre  
læsemakker:
•	 Mere	genreerfaring
•	 Mere	viden	om	verden
•	 Øget	læselyst
•	 Øget	læseforståelse	og	ordforråd
•	 Øget	lyttekompetence

Læsevejleder, lærer eller bibliotekar kan 
starte med en booktalk, hvor eleverne 
i fællesskab lytter til dagens udvalgte 
tekstpassage i en børnebøg. Dette 
gøres for at præsentere og inspirere 
eleverne til at læse forskellige genrer. 

Eleverne vælger herefter en bog 
sammen. Som den ældre elev læser 
højt mens den yngre elev lytter til den 
gode historie. Læseniveauet er på den 
ældstes læseniveau.

De arbejder struktureret ud fra et 
arbejdsbogmærke og en læselog. 
Læseloggen anvendes som en hjælp 
til at huske: Hvem de læser sammen 
med, hvilken bog de læser i, hvad bogen 
handler om og hvilken titler de gerne vil 
læse. Arbejdsbogmærket udgør arbejds-
strukturen for den enkelte bibliotekstime. 
Her skal eleverne følge rækkefølgen, som 
guider dem i at træne lytning, højtlæs-
ning og læseforståelsesstrategier. 

Alle vinder noget
Biblioteksvenner er som nævnt 
afprøvet på Sølystskolen i Egå. Der 
var 14 klasser med i projektet, dvs. 258 
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Brobygning mellem fritidslæsning og læsekompetence

elever, som efter 2 måneder deltog i 
en online evalueringsundersøgelse. 
Denne undersøgelse viste, at eleverne 
havde svært ved at finde tid til læsning, 
men at de gerne vil have mere tid til at 
læse i. Derfor ønskede 94% af eleverne 
at fortsætte med projektet. En positiv 
holdning til tiltaget er en nødvendighed 
for et godt fagligt afkast. Efter projektet 
ønskede 77% at bruge mere tid på læs-
ning i sommerferien end tidligere. 88% 
af eleverne mener selv, at strategierne 
har øget deres læseforståelse og 92% 
mener at deres læsning er blevet styrket 
af projektet. 

Alt i alt kan det konkluderes, at projektet 
både gav et positivt afkast i form af  

Desuden kan det fastslås at et projekt 
af denne type kan være med til at  
skabe rammerne for at eleverne kommer 
til at opleve den gode historie og  
dermed kan øge deres læselyst og  
læseforståelse, og at biblioteksvenner 
kan skabe broen mellem elevernes 
fritidslæsning og læseforståelse ved at 
sætte fokus på den gode læseoplevelse 
og ikke på præstationerne. Biblioteks-
venner viser sig at være understøttende 
for læselysten, så målet nås: Mængden 
af bogdroppere mindskes, og elever i 
læsevanskeligheder får en anden og 
positiv indirekte støtte. Hermed kan 
Biblioteksvenner også forebygge den 
dalende læselyst, som nyere forsknings-
undersøgelser beskriver. 

elevernes læselyst og læsekompetence. 
Mange elever skrev kommentarer til 
evalueringen, som fx: ”Det er  
hyggeligt”, ”Elever forstår hinanden 
bedre end voksne”, ”Det er sjovt at 
hjælpe hinanden”, ”Man får flere  
venner på skolen”. 

Afslutningsvis blev elevernes svar 
sammenlignet med lærernes vurdering 
af projektet. Her var holdningen også 
meget positiv. Alle ønsker at deltage i 
projektet igen, da lærerne også  
oplevede en fremgang i elevernes 
læselyst og læsekompetencer. Det kan 
med andre ord konkluderes at  
projektet understøtter den daglige 
danskundervisning.  

Lærer og læsevejleder på Sølystskolen i Egå, Maya Rabjerg Meltofte,  modtog i slutningen af 2014 en førstepris for sin pædagogiske 
diplomafhandling ”Læselyst – et brobygningsprojekt mellem fritidslæsning og læsekompetence”  fra professionshøjskolen VIA University 
Collage i Aarhus. Prisen blev uddelt af Lærerprofession.dk, der drives i fællesskab af fagbladet Folkeskolen og professionshøjskolerne. 

LæringsCentret 02-2015.indd   13 17-02-2015   09:42:32



14
N

r. 2       februar 2015
Læ

ringsCentret

 

It og læring – hvad virker og hvad gør ikke? 
Af Eline Mørch Jensen, redaktør af 
LæringsCentret

It kan være med til at  
fremme elevers læring,  
men der er ingen garanti  
for at det gør det. I øvrigt 
handler det ikke kun om at 
lære mere, men om at lære 
mere af det rigtige.

Sådan lyder meldingen fra Thomas  
Illum Hansen, docent, ph.d. og leder 
ved Nationalt videncenter for læ-
remidler, som sammen med sine 
medarbejdere i Læremiddel.dk har 
en central rolle i fire demonstrati-
onsskoleprojekter, herunder IT i den 
innovative skole - nye kompetencer, 
nye organiseringsformer i det 21. 
Århundrede. Projektet, der er bevil-
liget af Undervisningsministeriet i 
samarbejde med finansministeriet og 

KL	i	rammen	af	den	fællesoffentlige	
digitaliseringsstrategi, har til formål at 
styrke elevernes kompetencer inden 
for informationsanalyse, kreativitet og 
problemløsning.  

Sammen med Jeppe Bundsgaard fra 
Aarhus Universitet indgår Thomas 
Illum Hansen i forskningsledelsen på 
de fire demonstrationsskoleprojekter. 
Projekterne er et samarbejde  
med Aarhus Universitet, Læremiddel.
dk, Alexandra Instituttet og de  
andre professionshøjskoler i Danmark 
samt de 25 deltagende skoler, som  
selv har søgt om deltagelse og er  
blevet udvalgt i samarbejde med 
UVM og KL. Projekterne kører frem til 
december 2015, men der foreligger 
allerede nu flere resultater, bøger og 
materialer og rapporter, som løbende 
lægges på projekthjemmesiderne  
(se http://auuc.demonstrationssko-
ler.dk/, red.)

Folkeskolereformens intentioner om 
at styrke it i alle fag og satsningen på 
at udvikle flere digitale læremidler af 
høj kvalitet er klare nok, men hvordan 
gør man lige det – udvikler digitale 
læremidler af høj kvalitet? Og hvordan 
sikrer man, at de rent faktisk også 
fører til mere og bedre læring? Eller 
med andre ord: Hvordan stemmer de 
politiske forventninger overens med 
de digitale læremidlers design og 
effekt?

- Vi er kommet et stykke ad vejen med 
de nye læreplaner, især inden for it i 
danskfaget og i forhold til at få  
beskrevet hvordan man omgås it etisk, 
men ikke langt nok i fx matematik, 
hvor det slet ikke er integreret på  
samme tydelige måde som i  
læreplanerne for dansk. Heller ikke 
programmering er medtaget i nogen 
fag – kun en lille bitte smule i fysik, 
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It kan fremme læring, men der er ingen garanti for at det faktisk sker. Det handler 
jo om hvordan – og navnlig hvor bevidst - de forskellige redskaber bruges, siger 
Thomas Illum Hansen.
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It og læring – hvad virker og hvad gør ikke? 
hvor der desuden er nogle inspirati-
onsforløb med, men ingen lærings-
mål, siger Thomas Illum Hansen og 
tilføjer:

- Netop programmering er jo en 
central størrelse, som det er vigtigt at 
kunne forholde sig kreativt - og kritisk 
– til. En kritisk teknologiforståelse er 
helt afgørende, for hvis man ikke kan 
enten programmere eller forstår  
principperne i programmering, bliver 
man selv programmeret af den  
digitale omverden. 

Det er i det hele taget en stor  
udfordring at udvikle it-fagdidaktik, 
for læreplaner er typisk et produkt 
af en lang række forhandlinger, som 
tager sin tid. Men selvom det er 

vanskeligt skal vi fortsætte den gode 
udvikling og have it skrevet meget 
mere tydeligt ind i forhold til fagenes 
mål, indhold og metoder.

Kreative og kritiske
Endnu en forhindring for at nærme 
sig en større forståelse af hvad der skal 
til og hvad der virker på it-området, 
har, ifølge Thomas Illum Hansen, hidtil 
været en udtalt teknologi-begejstring. 
Mange har haft en mere eller mindre 
ukritisk tilgang til alt nyt på it-området 
og været tilbøjelige til kun at kunne 
få øje på muligheder og ikke på de 
mange udfordringer.

Der bruges svimlende summer på it på 
skolerne, men samtidig siger du – bl.a. 
med henvisning til John Hatties  

forskning - at der ikke er det store be-
læg for konkludere, at it gør en forskel 
i forhold til læring – hvordan hænger 
det sammen?

- It gør skam en forskel, men den  
fremmer ikke nødvendigvis læring el-
ler	øger	effektiviteten.	It	kan fremme  
læring, men der er ingen garanti for 
at det faktisk sker. Det handler jo om 
hvordan – og navnlig hvor bevidst - 
de forskellige redskaber bruges, siger 
Thomas Illum Hansen. Han peger dog 
på at der omvendt er en hel del der 
sandsynliggør at it indvirker positivt 
på læringen, hvis forskellige forhold 
er opfyldt:

- Forskningen viser at it har en positiv 
effekt	hvis	skoleledelsen	fx	bakker	op	
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- I matematik-forløbet i 6. klasse bliver 
eleverne fx gjort til datadetektiver  
når de arbejder med at kortlægge  
deres eget medieforbrug, hvor de  
selv formulerer empiri, undersøger 
data, googler eller besvarer  
spørgsmål for at se på om der fx er 
hold i påstandene i en avisartikel om 
børns medievaner. 

- Her undersøger vi så hvordan it  
bruges	og	hvad	effekten	er,	samtidig	
med at vi udvikler nye bud på hvordan 
man	får	den	bedst	mulige	effekt.	 
Det kræver at vi ser på hvad der virker 
på mange skoler på tværs, efter som  
effekten	ikke	nødvendigvis	er	den	
samme alle steder. Det er fx ret  
afgørende hvor meget vi som 
konsulenter og forskere er med til at 
designe, udvikle og i øvrigt er tilstede 
på den enkelte skole. I dette projekt er 
det primært konsulenterne, der er til 
stede og kører workshops for lærerne. 
Præcis hvor mange afhænger af  
hvilket forløb, der er tale om, men 
måske omkring 6-7 gange.

På Demonstrationsskoleprojekternes 
hjemmeside citeres Martin Tranbæk 
Jensen, souschef fra Højmeskolen,  
for at sige at han bl.a. forventer at  
redskabet Målpilen kan hjælpe i  
forhold til den målstyrede  
undervisning og give et bedre 
overblik, nu hvor fokus skifter fra 
undervisningens indhold til mål for 
den enkelte elevs  læring. Målpilen er 
udviklet til og indgår som en del af et 
andet demonstrationsskoleprojekt 
ved navn ”Digitalt Understøttede 
Læringsmål”, Han tilføjer at nogle af 
skolens lærere nok vil opleve Målpilen 
som en hjælp, mens andre vil se  
redskabet som en belastning eller 
ekstra opgave, men at det med tiden 
vil blive rutine at anvende den og 
dermed en hjælp for alle parter. 

om en kultur, hvor det er okay at fejle 
og eksperimentere: Hvis it bliver brugt 
til at stilladsere undervisningen og 
ikke går ind og erstatter læreren. Hvis 
eleverne er med til at planlægge og 
styre, og hvis elevsamarbejde spiller 
en central rolle. 

Thomas Illum Hansen slår desuden til 
lyd for vigtigheden af at lærere i  
højere grad samarbejder om brugen 
af forskellige typer af digitale læremidler 
og diskuterer læringsopfattelser for at 
få gang i en så varieret og kvalitativ  
undervisning som muligt. Han  
understreger også nødvendigheden 
af at lærere og vejledere udvikler et 
fagsprog, dels for at undgå unødig  
indforståethed, men også for at opnå 
en fælles standard, og fordi det er  
vigtigt at vide hvad hinanden taler 
om. 

Bevidst brug af it 
Den forskning, som Thomas Illum 
Hansen, her bl.a. henviser til, er  
forskningsrapporten Kvaliteter ved 
digitale læremidler og ved pædagogiske 
praksisser med digitale læremidler, som 
han og Jeppe Bundsgaard udarbejdede  
i samarbejde med Rambøll  
Management Consulting og Boston 
Consulting Group. Rapporten bygger 
på et review af international forskning 
i	digitale	læremidlers	effekt	samt	
en analyse og typologisering af det 
danske marked for digitale læremidler 
i 2012-2013. 

I rapporten gennemgås fire proto-
typer på it-læremidler, hvor især de 
repetitive og formidlende læremidler 
er de mest udbredte, og i øvrigt også 
dem der er nemmest og billigst at 
producere. Disse harmonerer – lidt 
forenklet sagt – bedst med en mere 
traditionel lærerstyret og fagopdelt 
undervisning. De to sjældnere  

anvendte prototyper, hhv. de  
stilladserende og praksis-stilladserende 
læremidler, kan karakterises som mere 
progressive og lægger typisk op til en 
tværfaglig og elevstyret undervisning 
  - Dermed ikke sagt at man ikke kan 
bruge fx repetitive læremidler  
produktivt, det vil man sagtens kunne 
gøre, måske kræver det bare at lærerne 
re-didaktiserer dem og sætter dem 
ind i et mere produktivt forløb.  
Det handler jo ikke kun om at lære 
mere, men om at lære mere af  
det rigtige.

Og så drejer det sig frem for alt også 
om at forholde sig bevidst til  
redskabet i stedet for at udøve 
dørhåndtags-didaktik, hvor man 
beslutter sig til hvordan man vil gribe 
det an på vej fra lærerværelset til 
klasselokalet - og måske bare gør som 
man plejer, fordi man ikke har tid til at 
forberede sig. 

Udvikler og afprøver på 
én gang
Demonstrationsskoleprojektet IT i  
den innovative skole - nye kompetencer,  
nye organiseringsformer i det 21.  
Århundrede arbejder med udvikling 
og design af innovative didaktiske 
forløb og teknologiske samt  
organisatoriske indsatser, som  
implementeres og afprøves samtidig 
på projektets deltagende skoler. Der 
gennemføres og afprøves i alt  
5 forløb: 1)  ”Eksperimenterende 
fællesskaber – Minecraft i dansk”, 
0.-2.- klasse., 2) “Grubletrolden Tumle”, 
stokatisk, 3. klasse, 3) “Unge og me-
dier”, statistik, 6. klasse., 4) “Energi – 
hva’ nu?”, tværfagligt forløb, 7. klasse, 
og 5) “Shop-A-Blog”, engelsk forløb, 8. 
klasse.

Hvordan fungerer det i praksis, når 
man udvikler og afprøver på én gang? 
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Endelig nævner Thomas Illum Hansen 
spørgsmålet om inklusion og  
undervisningsdifferentiering	 
som endnu en central del  
af demonstrationsskoleprojekternes 
undersøgelsesområde. I forbindelse 
med projektet Inklusion og  
undervisningsdifferentiering	i	digitale	
læringsmiljøer er der udviklet  et  
særligt barometer – elevbaro - der  
kan opsamle og måle elevernes  
feedback på hvordan de oplever  
deres deltagelse i undervisningen, 
gruppen og klassen.

Læs mere på  
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/

pil, der peger fremad, fordi mestring 
ikke er en fast eller statisk størrelse, 
men noget man stræber hen imod,  
forklarer Thomas Illum Hansen og 
tilføjer:

- Målpilen formuleres af læreren i det 
digitale system, hvor eleven selv kan 
forholde sig til og evt. være med til at 
placere sig selv på et givent niveau, 
hvor man kan lave statistik på og 
måle på hvordan eleverne klarer sig i 
forhold til læringsmålene. Der er med 
andre ord tale om et meget kon-
kret værktøj til måling af de enkelte 
læringsforløb, hvor eleverne klart og 
tydeligt kan følge med i hvor de befin-
der sig på deres egen læringskurve i 
forhold til deres kompetencer.

Målpilen peger fremad 
Hvad er det eksempelvis Målpilen kan 
bruges til?  

- Det er et digitalt redskab, der skal  
understøtte tydeliggørelsen af hver 
enkelt elevs konkrete læringsmål, dvs. 
hvad de skal lære, hvilke aktiviteter  
de skal gennemgå og hvad de skal 
producere. Målpilen er en digital  
videreudvikling af professor Morten 
Misfeldts målpil. Det digitale redskab 
bruges til at beskrive et forløb og  
opstille målpile med tegn på læring 
på tre niveauer, hhv. et basalt niveau  
(som alle skal kunne være med på), et 
mellemniveau (for en vis del af  
eleverne) og det højeste niveau (for  
en mindre del) - formuleret som en  
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Pædagogisk LæringsCenterForening 
Lokalkreds Midtjylland 

inviterer medlemmer af lokalkredsen på en guidet tur på Moesgaard ny Museum 
efterfulgt af ordinær generalforsamling

Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 – 20.00

Generalforsamlingen afholdes på Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

Under generalforsamlingen serveres sandwich og øl/ vand

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til  
lisbeth.thue@skolekom.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Torsdag den 16. april 2015 kl. 17.30 på Pedersborgskole  
Rustkammervej 76 4180 Sorø.

Kom og hør Josefine Ottesen fortælle om sit forfatterskab og glæd dig til den medfølgende signerede boggave.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
 
1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4.    Indkomne forslag
5.    Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
6.    Valg ifølge § 5
7.    Eventuelt
 
Indkomne forslag skal være formanden i hændes senest den 1. april. Såfremt der ikke er indkomne forslag 
betragtes denne dagsorden som gældende.

Tilmelding er nødvendigt af hensyn til traktement senest den 8. april  
til formand Mette.vibaek@skolekom.dk

Indkaldelse til Generalforsamling  
i Lokalkreds Sjælland og øer

Danmarks 
Skolebibliotekarers 
Børnebogspris
2014

Årets plakat

Bibliodan  •  Låsbygade 67-69  •  6000 Kolding
Telefon 70 20 71 80    
bibliodan@bibliodan.dk  •  www.bibliodan.dk

Udført af Mette Finderup

Format:  50x70 cm

Pris:  1 stk.  kr.  50,-

 5 stk. kr.  230,-

Særtryk om Mette Finderup

10 stk. kr. 100,-

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse
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Send bestillingssedlen til:
Bibliodan • Låsbygade 67-69 • 6000 Kolding • Tlf. 70 20 71 80 • Fax 70 20 73 80 • bibliodan@bibliodan.dk • www.bibliodan.dk

Bogplast – hurtigt og billigere!

Priserne er ekskl. moms
og frit leveret ved køb 
over kr. 800,-

Leveringstid maks. 7 dage.

Dimension Pris/stk. Antal Dimension
PVC-fri

Pris/stk.
Antal

02 cmx30m 34,25 02 cmx30m 37,25

04 cmx30m 41,50 04 cmx30m 48,25

06 cmx30m 65,50 06 cmx30m 74,50

22 cmx30m 182,25 22 cmx30m 200,25

24 cmx30m 198,75 24 cmx30m 218,50

26 cmx30m 215,25 26 cmx30m 236,50

28 cmx30m 231,50 28 cmx30m 254,75

30 cmx30m 248,25 30 cmx30m 274,00

32 cmx30m 265,00 32 cmx30m 291,25

34 cmx30m 281,00 34 cmx30m 309,25

36 cmx30m 298,00 36 cmx30m 327,50

38 cmx30m 314,25 38 cmx30m 346,50

60 cmx30m 496,00 60 cmx30m 545,75
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en bog? Også fra de andre nordiske 
lande var der spændende sager, som 
eksempelvis norske Øyvind Torseters 
”Hullet”, hvor hullet er gennemgående 
og vigtig for handlingen. Der eksperi-
menteres på livet løs med bogen som 
udtryk. 

Den analoge bog  
er absolut ikke truet
Nationalbibliotekar (!) Aslak S. Myhre 
åbnede konferencen med at konstatere, 
at bogen ikke er truet – og at bogen er 
bedst som bog! Underforstået, at de 
mest interessante digitale  
historiefortællinger ikke sker i bøger, 
men i APPs, hvor det interaktive  
element er en integreret del af  
fortællingen. Noget illustrator Kamila 
Slocinska dokumenterede i et oplæg 

lektor, ph.d. Nina Christensen holdt 
åbningsforelæsningen. Her citerede 
hun medieforskeren Niels Brøgger som 
mener, at vi i dag skal se bogen som 
medie. Som han skriver: ”Vi har ikke set 
mediet – bogen – for bare litteratur”.  
”En bog er en samling blade, der er 
samlet og beskrevet.” Bogen læses altså 
ikke længere kun med intellektet, men 
med alle kroppens sanser – og man 
mærker, at bogen er bog! 

Udover ”Knokkelmandens cirkus”, 
repræsenterede Mette Hegnhøj Dan-
mark med historien ”Ella er mit navn. 
Vil du købe det?” - løsblade, holdt sam-
men af et mavebånd af gammelt tapet, 
og med de små papirstykker, poetsne, 
der er vigtig for fortællingen. Det hele 
i en papæske med elastik om. Er det 

Af Søren Fanø, lektor, cand.pæd. og 
master i børnelitteratur

Er der håb for børnebogen 
og ungdomsromanen - og 
er der er lys i det dystopiske 
mørke? Indtryk fra ”Nor-
disk Barnbokskonference” 
i Stavanger 1. – 4. februar 
2015.

Efter en pause på fire år var den store 
konference tilbage. De første dage 
i februar var Stavangers nye flotte 
kulturhus, Sølvberget, midt i centrum 
af den gamle sardin- og havneby, ram-
men om mødet mellem 350 deltagere 
og cirka 75 oplægsholdere. De var 
mødt frem for at drøfte den alvor som 
har fået stadig større plads i litteraturen 
for børn og unge – og de udfordringer 
hele fagfeltet – forfattere, illustratorer, 
forlag, undervisere og biblioteka-
rer - står overfor i vores foranderlige, 
digitale tidsalder med nye genrer og 
ny mediering af litteraturen, som APP’s, 
sms-novellen.

Fokus i denne artikel ligger på bogen 
som selvstændigt udtryk, på den 
mørke ungdomslitteratur, vi også 
kender så godt i Danmark, og endelig 
på billedbogen, og på to generationer 
af billedbogsmagere og illustratorer, 
danske Lilian Brøgger og norske Kaia 
Dahle Nyhuus.

Kunsten at være bog
Som en del af konferencen åbnedes 
udstillingen ”Kunsten at være bog” på 
”Sølvberget,” mandag aften. 
Billedbogsmageren Oscar K. læste 
”Knokkelmandens cirkus” op, og 

Undergang – eller overgang?

Svein Nyhuus i samtale med Lilian Brøgger, Kaia Dahle Nyhuus og Anna Hóglund.
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illustrationer og om de overvejelser, 
der ligger bag farvevalg, bl.a.  
kontrastfarverne gulbrun og lilla. 

Endelig er de overvejelser alle tre 
illustratorer har om fremstillingen af 
mennesker tankevækkende. Hvad der 
forekommer os voksne som grotesk og 
primitivt – f.eks. ansigter fremstillet ne-
defra med store næsebor og øjne – er 
jo den vinkel børn normalt ser voksne 
fra. Samtidig er børns fornemmelse for 
farver og farvevalg er jo endnu ikke 
”farvet” af konventioner. 

Konferencen var også ramt af lidt stjer-
nestøv, som da den svenske ALMA-
prisvinder Barbro Lindgren fortalte om 
sit mere end 50 år lange forfatterskab - 
og lidt om sit bekendtskab med Astrid 
Lindgren. Dér blev der trukket lange 
linjer tilbage i børnebogslitteraturhi-
storien.

Midt i al alvoren var der også plads til 
nogle gode grin og lidt selvrefleksion, 
som da illustratoren Rasmus Bregnhøi 
åbnede programmet på sidste dag 
med en fremførelse af: ”Rasmus skriver 
en Nordisk børnebog ( Se http://blog.
rasmusbregnhoi.dk).”

Afsluttende kan man konstatere, at 
der er lys for enden af tunnelen for 
børnelitteraturen. Det er dybt inspire-
rende at møde så mange engagerede 
deltagere fra alle hjørner af børnebogs-
verdenen. Med Johnny Madsen bliver 
det så et spørgsmål om det i længden 
er tunnelen der er slut, eller om det er 
et modkørende tog på vej! Men alle 
på konferencen var enige om, at der er 
langt til undergangen - og at over-
gangen til de digitale platforme lader 
vente på sig. 

”givet stemme til de stemmeløse” i Den 
tredie verden. Sanne Munk Jensen 
fortalte om lys og mørke i ”Dig og mig 
ved daggry” og svenske Per Nilsson om 
sin ”Otopia.” 

Som forskeren, Maria Nilsson har be-
skrevet det i sin bog, ”Teen noir”  er det 
både forståeligt at, og ikke skadeligt 
for de unge læsere, at de forsvinder ind 
i mørket i disse fiktive verdener – og 
kommer både klogere og mere robu-
ste ud på den anden side.   

Mørke streger  
i billedbogen
Et meget spændende indslag var et 
oplæg om billedbogen lige nu – og 
hvad der kan tages op i dem og de 
kraftige udtryk de illustreres med. Den 
norske illustrator Svein Nyhuus talte 
bl.a. med Lilian Brøgger, som har været 
med i mere end 200 bogudgivelser, 
og siden 2010 også har været aktiv i 
Norge, bl.a. med sit samarbejde med 
forfatteren Bjørn Arild Ersland om de to 
dystopiske billedbøger ”Glaskuplen” og 
”Den dag vi drømte om”. Hun fortalte 
levende om de mange overvejelser og 
processer illustrationerne går igennem 
før de er trykklare – og hvilke  
overvejelser man gør sig om hvordan 
illustrationen kan samarbejde med 
teksten.   

24-årige Kaia Dahle Nyhuus, datter af 
Svein Nyhuus og forfatter Gro Dahle, 
har lavet fire billedbøger, som  
kombinerer stærke følelser med  
brutale billeder som i den prisbelønnede 
”Krigen,” hvor hun har illustreret  
morens tekst om en højkonflikt-
skilsmisse og især konsekvenserne 
for børnene. Kaia  fortalte om sine 
overvejelser bag de meget ekspressive 

om digitale streger, om hendes og bl.a. 
Merete Pryds Helles APP, ”Wuhu” til de 
mindre børn. 

Læseren foretrækker stadig at læse i en 
papirbog, og i Norge er det kun en ud 
af hundrede nye udgivelser for børn og 
unge, der er digital. Den store e-bog, 
i-bog og APP-bølge lader stadig vente 
på sig. APPs er dyre at producere, og 
udbydes til en pris kun de færreste er 
villige til at betale. 

Kenneth Bøgh Andersen kunne dog 
berette om sine sms-noveller, der er 
populære blandt læserne. Hans ”SMS 
fra helvede” (med dobbeltfunktion som 
både kunstværk og som reklame for 
”Den store djævlekrig 5” der udkom-
mer til september) - og julekalendere 
er populære hos børn og unge, og har 
fundet vej ind i danskundervisningen. 
Her lader det til at Danmark er på 
forkant med udviklingen – både hvad 
angår teknologi, indhold og sprog. 

Glædeligt er det dog, at i Danmark og 
Norge læser børn i alderen 9–15 år 
mere end for få år siden. 25% af alle 
nordmænd læser dagligt i en bog, og 
tager man aldersgruppen 9–15 år er 
det hele 40%. 

Det er en mørk tid vi lever i 
Ungdomsromanen præges i disse år af 
mørke romaner, en dystopi-trend, der 
behandler eksistentielle emner, der er 
aktuelle for den unge læser. Som den 
norske forfatter Jon Ewo kalder det: 
”Feel bad litteratur”. Disse romaner 
findes jo både som meget læste serier, 
Maze-runner, Hunger Games m.fl. og 
som mere smal litteratur, som norske 
Simon Stranger, der i sine romaner 
”Barsakh” og ”Verdensredderne” har 

Undergang – eller overgang?
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Sentensen bag bogens titel, Denne 
dag, et liv, fandt forfatteren Astrid Lind-
gren på en vandretur i 1925 sammen 
med fire veninder under et impulsivt 
besøg hos Ellen Key (1849-1926), 
læreruddannet og berømt svensk for-
fatter, der internationalt slog sit navn 
fast med bogen Barnets århundrede 
(1900, da. 1902). Den smukke sentens, 
der i øvrigt stammer fra den svenske 
1700-tals-digter Thomas Thorild, var 
malet på en bjælke inde i huset.

Jens Andersen har tidligere skrevet en 
række anmelderroste biografier om 
bl.a. Tom Kristensen, Tove Ditlevsen, 
Frank Arnesen, Ole Lund Kirkegaard, 
H.C. Andersen og Dronning Margrethe 
2 – og lad det bare være sagt med det 
samme: Denne dag, et liv er en uhyre 
velskrevet bog, gribende, medrivende 
og spændende som en roman, så fuld 
af energi og stor indsigt. Imponerende 
og strålende kunst. Intet mindre!

Men hvad er det så for et billede, Jens 
Andersen tegner af Astrid Lindgren?

Ja, hendes liv var i følge Andersen et 
spil mellem lys og mørke, mellem latter 
og smerte. Sønnen Lars (Lasse), f. 1926, 
der måtte gemmes væk hos den kær-
lige og opofrende plejemoder Marie 
Stevens i Brønshøj og først kom til at 
leve en hverdag sammen med sin mor, 
da han var over tre år. Et traume, der 
genererede en fantastisk energi – på 
godt og ondt – til Lindgrens fornemme 
forfatterskab. 

Det udmønter sig i en hel række 
skildringer af ensomme – og forsømte 
drenge, bl.a. Bo Vilhelm Olsson, Pelle 
på Krageøen og Tvebak, og på spinde-

siden møder vi de stærke, højtråbende, 
men også kerende pigefigurer Pippi, 
Madicken, Kitte Kry og Ronja Røverdat-
ter.

Lasses far, den 50-årige Reinhold Blom-
berg, redaktør og ejer af Vimmerby 
Tidning, ville Astrid Lindgren ikke giftes 
med. Den senere ægtemand, Sture 
Lindgren, forelskede sig på et tids-
punkt i en anden kvinde – det var lige, 
mens Pippi Langstrømpe var på vej ud 
for at revolutionere børnelitteraturen i 
verden. Sture dør i øvrigt tidligt – kun 
52 år gammel – af en alkoholrelateret 
sygdom. Også Lasse dør tidligt, kun 59 
år gammel.

Alle disse stærke hændelser præger 
naturligvis Lindgrens 
forfatterskab, der er 
fuldt af ensomhed ”… 
Alle mennesker er en-
somme”, skriver hun i et 
brev til teenageren Sara 
Ljungcrantz – og livet er 
fuld af sorg, men også 
af lune, bid og vid. Hun 
vælter også – næsten 
selv – en socialdemo-
kratisk regering i 1976 
med det berømte 
eventyr om ”Pomperi-
possa og pamperne”. 
Jens Andersen har 
fået adgang til ikke 
tidligere	offentlig-
gjort materiale og 
har fokus på det 
moderne storbymen-
neske. Han har fået 
en enestående hjælp 
af Karin Nymann, 
Astrid Lindgrens 
datter, f. 1934, m.fl. 
– og af  Lindgrens 

meget personlige ”Krigsdagbog” og de 
mange personlige breve er med til at 
bygge et enestående flot portræt op.

Astrid Lindgren var utrolig flittig hele 
sit liv og havde tilsyneladende nemt 
ved at finde på – og skrive. Jens Ander-
sen slutter sin fornemme bog med be-
gravelsen d. 8. marts 2002 i Storkyrkan 
i Gamla Stan i Stockholm med ordene: 
”Hvilken dag, hvilket liv.” Jeg har bare 
lyst til at skrive: Hvilken bog. Hvilken 
skrivekunst!

”Denne dag, et liv
- en Astrid Lindgren-biografi”
Af Jens Andersen
Gyldendal, 2014
434 sider

JEG HAR LIGE LÆST

Denne dag, et liv – og hvilken bog!
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Af Anne Abery Hansen,  
netværkskoordinator i Hillerød

”Jeg håber du dør snart og jeg vil 
danse på din grav”.
  
Dette indlæg i en lang chat-
tråd en sen nattetime på 
Facebook blev den konkre-
te anledning til, at en skole 
blev klar over behovet for 
at sætte net-etik højere på 
dagsordenen.

Fra læringscentrets side 
har vi for mange år siden 
taget opgaven på os. Vi har 
lavet indsatser i forbindelse 
med Sikker Internet dag i 
februar måned, lavet oplæg 
i klasserne, sat forløb i gang 
på de fleste årgange og været 
med til at følge op og evaluere. Vi 
fornemmer dog, at tonen er blevet 
noget hårdere, at eleverne kommer ud 
for mange forskellige typer problema-
tiske situationer og konflikter, samtidig 
med at problematikkerne er rykket 
aldersmæssigt længere ned end for 
bare tre år siden.

At tonen kan være ret hård kan der ikke 
herske tvivl om, hvilket kan illustreres med 
disse eksempler fra elever på 13-14 år:
”Ingen gider alligevel høre på alt det pis 
du siger din klamme so”
”jeg fatter ikke at jeg faktisk har snakket 
med en så klam og fed en person”
”du er en billig luder”

Den udbredte brug af sociale medier i 
alle sammenhænge for både elever og 
lærere kalder på, at man på skolerne gør 
sig klart, hvor stort og komplekst proble-
met er. Debattonen er blevet skærpet 
både blandt børn, unge og voksne.

Hvad skal der til for at folde proble-
matikken ud, så konsekvensen af 
grove ytringer på nettet bliver klar for 
eleverne? 

Forskellen på at blive overfaldet verbalt 
på nettet og i den virkelige verden er, 
at man på nettet kan dække sig bag en 
skærm, man ser ikke hinanden i øjnene, 
og det får nogen til at lade sprog og 
følelser få frit løb uden at der tænkes på, 
hvordan det bliver modtaget. 

På den konkrete skole besluttede vi 
at lave et forløb for 7. og 8. årgang, da 
en afdækning af problemets omfang 
kaldte på, at vi foretog os noget, som 
ikke blot havde karakter af ”små dryp”.

Indsatsen blev koncentreret omkring 
sproglige ytringer på nettet og konse-

kvenserne af disse. For at bevidstgøre 
eleverne om de mulige konsekven-

ser af deres færden på nettet blev 
området digitale fodspor også 

en del af temaet.

Forløbet skulle munde ud i, 
at den enkelte klasse lavede 
aftaler om:
•			Sproget	eleverne	bruger 
  på nettet.
•			Hvordan	man	håndterer	 
 eventuelle konflikter, der  
 opstår på nettet.
•			Hvordan	man	kan	respek-

tere både ens egne og andres 
grænser på nettet.

Konflikten, som jeg indledte med 
at referere til, er ikke usædvanlig, 

men dens alvorlige indhold fordrer, 
at en ansvarlig skole handler - ikke  
blot i den enkelte situation, men så vidt  
muligt foregriber sager af denne 
karakter.

Der må derfor udarbejdes en langsigtet 
strategi for, hvordan man vil arbejde 
med dette tema. Det vil være oplagt, 
at Læringscentret inddrages i dette 
arbejde i samarbejde med AKT-teamet.

Fremadrettet kan Læringscentret tilba-
gevendende bruge Sikker Internet Dag 
i februar til at sætte fokus på de mange 
facetter, der tilgodeser en respektfuld 
omgangstone, og som bevidstgør  
eleverne om deres færden på  
nettet - og gør dem til kritiske brugere 
af det væld af sociale medier, som vi alle 
bruger hver dag. 

Hermed gives stafetten videre til Winnie 
Henriksen, Læringskonsulent i Horsens.

KONSULENT-KLUMMEN

Det handler om net-etik
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Den hemmelige
fodbold-spiller
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