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I PUB Sprog formidles og refereres der til forskning og 

teori- opbygninger, der giver viden om, hvornår børn 

typisk kan en sproglig kompetence. Dette er formuleret 

til spørgsmål, der kan besvares gradueret, dvs. om bar-

net kan dette eller 

 

 

 

(s. 45 i Kjertmann (11)). 
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PUB Sprog er udviklet, med udgangspunkt i idé fra Learn-

Lab, af lektorer m.m. fra UC Nordjylland, som en del af 

det bredere dækkende redskab Kompetencehjulet, der 

dækker alle 6 læreplanstemaer. Socialstyrelsen finansie-

rede skabelsen i 2006-2009 som en del af projektet ”Nye 

briller i det pædagogiske arbejde”. 

ressourcesyn og progressionslærings-

mål 
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ikke milepælsmål, så man umiddelbart kan lave ind-

satser i sit læringsmiljø ud fra, hvor barnet er i sin udvik-

ling. I gruppe-handleplanenerne fremgår det, at det pæ-

dagogiske personale også skal medtænke forhold om-

kring differentiering og inklusion.  

 

2. Retningslinjer for brug af PUB Sprog 
Retningslinjer for svarprocessen 

Måden, man svarer på, er ens for alle undertemaerne: 

Man svarer på progressionsspørgsmål fra en valgt alder, 

der afspejler barnets aktuelle sproglige udviklingsspek-

ter: Fra hvad barnet senest har lært, over hvad det er i 

gang med at lære og til det typiske næste det ikke har 

lært endnu. 

Altid positive svar ved at sætte udgangspunkt korrekt 

Der startes altid under barnets alder for at sikre, at uan-

set barnets udviklingsniveau, så vil spørgsmålene være 

afstemt til barnets aktuelle udviklingsalder. Herved vil 

der nemlig altid  indgå nogle positive svar – altså noget 

barnet kan noget af. Hvis man alligevel ikke er startet 

langt nok nede til at finde et kompetenceniveau, hvor 

barnet kan noget, og man kun svarer ”Kan ikke” fra star-

ten, advarer systemet om, at man skal længere ned i al-

der – en advarsel - der skal følges. (En ny version er un-

dervejs, hvor alderen automatisk sættes ned). 

 

Der fortsættes til barnet ikke kan flere kompetencer, så 

maximum kompetenceniveau er med 

Har man startet det rigtige sted, fortsætter man med at 

svare på spørgsmålene i hvert undertema, helt frem til  

man har svaret ”Kan ikke” flere gange. Det betyder, at 

man er kommet til et kompetenceniveau, hvor barnet 

hverken viser små initiativer til kompetencen eller kan 

noget af den. Man er altså kommet udover barnets ma-

ximale kompetenceniveau. Man får så besked fra syste-

met på skærmen, om man vil stoppe her eller fortsætte 

besvarelsen alligevel. Man får valget, fordi man så i de 

kommende spørgsmål kan se, om der bare er tale om et 

”hul” i udviklingen, eller om barnet faktisk ikke kan mere 

på kompetenceniveauet. Hvis dette er tilfældet bringes 

man videre til næste undertema i den valgte alder osv.  

 

Svarkategorierne er tydeligt beskrevet i systemet og kan 

hentes frem ved hvert spørgsmål. Vi vil gøre det kort 

her: De to yderpunkter, at barnet ”Kan” eller ”Kan ikke” 

giver sig selv. Mellem disse  yderpunkter er: ”Kan næ-

sten”, dvs. at barnet kan med lidt samarbejdende hjælp 

fra en mere kompetent person, altså et svar der, som 

nævnt, skal forstås som barnets ”Nærmeste udviklings-

zone”. Og endelig ”Viser initiativer, men kan ikke selv”. 

Dette svar bruges, når barnet kun kan lidt af kompeten-

cen, men viser initiativer og har brug for meget hjælp og 

guidning fra en mere kompetent person. 

De to ”mellemsvar” bruges altså, når barnet er mere el-

ler mindre i gang med at lære kompetencen. Det er da 

også disse svar pædagogerne bør tage udgangspunkt i 

for hjælpe barnet videre. (Se  LINK sidst i dokumentet) 

 

Besvarelsen kan altid pauses, men skal være færdig in-

denfor for 2 uger 

Man kan tage sig den tid man vil til besvarelserne, og 

man kan indlægge de pauser, man vil. Dog skal man have 

færdiggjort besvarelsen indenfor 2 uger, da den ellers vil 

blive upræcis, fordi barnet hele tiden udvikler sig.  

Når man svarer, kan man altid finde uddybninger af, 

hvad spørgsmålet bygger på og diskutere med kollegaer 

undervejs eller udskyde svaret midlertidigt. 
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I nogle få spørgsmål kan der forekomme kombinationer 

af sproglige kompetencer. Hvis barnet ikke kan alle dele 

af kombinationen, skal man svare ud fra det, barnet kan 

mindst. Man kan med en note i systemet skrive hvilken 

kompetence, man så har givet svaret ud fra. Hensigten 

med dette er selvfølgelig, at kompetencen så vil figurere 

som noget barnet stadig skal have hjælp til at kunne. 

 

Angivne eksempler er bare idéer, til i hvilken retning 

man kan have observeret kompetencen 

I kompetencespørgsmålene vil der, for at gøre besvarel-

serne lettere og mere præcise, af og til være nævnt ek-

sempler på, hvordan kompetencen kan have givet sig til 

udtryk i barnets adfærd. Eksemplerne er ment netop - 

som eksempler. At barnet kan det eksemplerne handler 

om, er derfor ikke afgørende for svaret. Kan barnet vise 

kompetencen på lignende måder, så er det godt nok.   

 

Svarene summeres automatisk op til en profil 

Når man er færdig med et tema lukkes besvarelsen auto-

matisk sammen og der vil fremkomme et låsesymbol i 

temaet. Der sker herefter en automatisk udregning og 

der skabes en barometervisning til illustration af udvik-

lingen.  

Af denne fremgår barnets kompetenceniveau som bjæl-

ker i de enkelte undertemaer. Bjælkernes udstrækning 

kan sammenlignes med, hvad der typisk kan forventes i 

forskellige aldre. Visualiseringen af barnets kompetence-

niveau kommer fra summering af alle de svar, man har 

givet et positivt svar på, altså de tre første muligheder: 

Er der svaret ”Kan” giver det fuld værdi, har man svaret 

”Kan i nogen grad” får man lidt mindre og endeligt gives 

der mindst værdi, hvis der er svaret ”Viser initiativer, 

men kan ikke selv”.  Ved sammenligning af bjælkerne 

kan man se, hvor barnet er længst i sin udvikling og hvor 

det evt. er på et mindre kompetenceniveau.  

 

Vi ser her Lukas’ sproglige profil 

De hvide bjælker viser, Lukas’ aktuelle sproglige udvikling, som 

den opleves i vuggestuen. Den sorte stiplede linje viser, at Lu-

kas er 1 år og 10 mdr. Gabet mellem Lukas’ alder og sproglige 

profil viser os at Lukas er et sprogligt udfordret barn. 
 

Valg af indsats i barnets udviklingszoner 

Man kan nu vælge, hvor indsatsen skal prioriteres.  

Hvad indsatsen mere præcist skal handle om, kan ses når 

man sætter sin ”mus” på bjælkerne, for så kan man se de 

svar, hvor man har svaret: ”Grøn” at barnet er i nærme-

ste  udviklingszone, ”Gul” kun viser initiativer eller 

”Orange” ikke kan endnu.    
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Vi vil fortsætte med mere om hvordan en sådan analyse 

skal foregå.  

 

Analyse og refleksion over resultatet 

 

En dynamisk sproglig Pædagogisk læreplan: Opspor 

behovet, planlæg indsatser og se læringsudbyttet osv. 

Det anbefales, at bruge PUB Sprog til alle børn to til tre 

måneder efter at børnene er begyndt i dagtilbuddet, 

herunder dagplejen. Man får her ved et godt udgangs-

punkt for at følge børnenes sproglige udvikling og opspo-

re de børn, hvor der er mest brug for specifik støtte til 

deres sproglige udvikling. Da man, som nævnt ovenfor, 

kan lave handleplaner og kan følge udviklingen løbende, 

kan man lave en dymamisk læreplan for hvert af de børn 

der har ekstra behov. Hvis man også samler alle de ny-

startede børns profiler, får man et udgangspunkt for at 

lave en dynamisk sproglig læreplan for hele gruppen.  

Når man f. eks. bruger PUB Sprog første gang to til tre 

måneder efter barnet er begyndt i dagpleje eller vugge-
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stue, vil der være de første indikationer af, om barnet er 

særligt sprogligt udfordret. Ud fra analysen af profilen og 

barnets nærmeste udviklingszoner kan indsatser vælges 

og sættes i gang. Efter ca. tre måneders sprogindsats 

opdateres barnets profil til det aktuelle kompetenceni-

veau i en kopi af den første profil. Ved sammenligning af 

de to profiler bliver det tydeligt, i hvilken grad indsatser-

ne giver nok udbytte, dvs. om progressionen svarer til 

barnets udvikling i alder eller ligger over dette. I sidste 

tilfælde har vores indsats været af høj kvalitet. Hvis bar-

net i modsat fald ikke udvikler sig nok i forhold til alde-

ren, må man ændre indsatser og/eller inddrage relevan-

te tværfaglige samarbejdspartnere. 
 

Samme dynamiske tilgang kan bruges til grupper af børn. 

Alle børnenes profiler samles og det samlede billede 

analyseres for, hvor der er mest brug for, at der sættes 

ind generelt og specifikt. 
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Gyldighed og pålidelighed 
Norm- og kriteriebaserede progressionsmål 

PUB Sprog var og er i udgangspunktet en del af Kompe-

tencehjulet, der er en udviklingsbeskrivelse, der dækker 

alle 6 læreplanstemaer. Progressionsmålene e

samme udgangspunkt i moderne relations- 

og udviklingspsykologi
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PUB Sprog er i flere omgange sammenlignet med andre 

sprogvurderinger  

Indholdet i 

PUB Sprog er i flere omgange – og vil fortsat løbende 

blive - sammenlignet med andre sprogvurderinger, der 

bruges til danske børn. PUB Sprog er således i overens-

stemmelse med f. eks. ”TRAS” (03), ”Sprogets milepæle 

” (Bylander & Krogh (14)) og resultater fra 

”Sprogvurdering.dk”. En konkret forskel i forhold til den 

sidste skyldes, at der f.eks. i denne test spørges om kon-

kret kendskab til 12 navngivne bogstaver 

(I,C,J,F,E,G,O,S,A,L,D,K). Dette sker tidligere end flertallet 

af børn kan, nemlig allerede i femårsalderen. Dette viser 

deres egne resultater faktisk også (”Vejledning i Sprog-

vurdering 3-6 ” (17) s. 41). I PUB Sprog spørges der også 

til barnets begyndende interesse for og brug af bogsta-

ver i f.eks. legelæsning og legeskrivning. Men der spør-

ges ikke til kendskab til flere navngivne enkelte bogsta-

ver, da dette ikke typisk kan forventes allerede i 5 årsal-

deren. Ofte kan børnene i denne alder kun genkende 

deres navns forbogstav eller et par stykker af dem i de-

res eget navn, hvilket varierer meget. 

 

Årganges gennemsnit synes at passe 

Som nævnt bygger spørgsmålene på forskning og rele-

vante teoriopbygninger, der så tilsammen angiver en 

norm for den typiske sprogudvikling. En norm som be-

stemmer udvælgelsen og placeringen af spørgsmålene i 

udviklingsforløbene. At denne norm er troværdig under-

bygges yderligere af, at flere kommuners vurdering af 

årgange med op til 12oo børn netop viser, at det samle-

de gennemsnitlige resultat svarer til det forventede typi-

ske sproglige niveau angivet i PUB Sprog.  

 

Bredde i sprogtemaer formindsker ”teach-to-the-test 

and forget the rest”-effekter 

Den danske professor i udviklingspsykologi Dion Sommer 

peger på, at man ved kun at måle eller teste i forhold til 

afgrænsede områder, ofte bare fordi det er dem, der 

mulige at teste, får en stor risiko for såkaldt ”teach-to-

the-test and forget the rest”-effekt (s. 93 (17)). Med 

dette mener han, at man ved kun at se på et afgrænset 

kompetenceområde risikerer, at praksis for meget toner 

sig ind på dette område og glemmer resten, der faktisk 

kan være endnu vigtigere. Andre forskere taler også om 

en ”wash-back” effekt, nemlig at praksis for meget ind-

retter sig efter det udsnit, der konkret er udvalgt at teste 

i. Resultaterne kan dermed ikke give et reelt indtryk af 

hele den kompetence, de menes at vurdere.   

Disse konsekvenser må man, ifølge Dion Sommer imøde-

se, når man kun måler i forhold til sprog, og ikke også de 

mere kognitive, emotionelle eller social sider. Men det 

samme er også gældende indenfor sprogtemaet. Derfor 

er det en fordel at PUB Sprog dækker så bredt et  billede 

af sproget som det gør, og at spørgsmålene afpasses til 

børnenes forskellige niveauer. En ensidig ”wash-

back”effekt vil derfor være sværere.      

Vi vil i det følgende se nøjere på PUB Sprogs sprogsyn, 

herunder de sproglige aspekter det afdækker samt ud-

dybninger af undertemaernes oprindelse og indhold. 

 

”På et meget overordnet plan kan der skelnes mellem et 

strukturelt orienteret sprogsyn og et interaktionelt orien
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Inden for rammerne af et strukturelt sprogsyn ses sprog 

som et system, der konstitueres af bestemte delelementer 

som udtale, ordforråd, morfologi og syntaks, og som det 

enkelte barn har tilegnet sig i større eller mindre grad. I 

forlængelse heraf vil den vurderingsmæssige opmærksom-

hed typisk rette sig mod det enkelte barns beherskelse af 

navneords flertalsformer, udsagnsords bøjninger, sæt-

ningslængde, sætningsopbygning samt ordforråd. 

Er der tale om et interaktionelt orienteret sprogsyn, vil den 

vurderingsmæssige opmærksomhed i væsentlig grad rette 

sig mod, hvordan barnet bruger sprog (og andre kommu-

nikationskanaler) til betydningsdannelse i interaktion med 

andre. Den vurderingsmæssige opmærksomhed vil her for 

eksempel rette sig mod, hvordan det enkelte barn indgår i 

bestemte sprogbrugssituationer, og hvordan barnet in-

teragerer sprogligt i samspil med andre børn.” (Holm (09) 

s. 7) 

: Sprogets 

form, indhold og funktion. Man kan opstille det som Pro-

fessor og forsker i psykologi og sprogudvikling Hans Vej-

leskov gør i en trekant. 
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Hans Vejleskov skriver at: 

”Enhver sætning, ethvert sprogligt udsagn, enhver sprog-

lig ytring har en form – bestemt af de regler, der nu gæl-

der for det pågældende sprog, og det hvad enten den er 

talt, hørt, skrevet eller læst. 

Den har tillige et indhold: Den handler om noget, refere-

rer til noget, drejer sig om noget osv. Det er kun yderst 

sjældent, at man bare taler (lader munden løbe) – man 

taler (næsten) altid om noget… 

Endelig har den også en funktion: Man siger (eller skriver 

eller læser) ikke kun noget om et eller andet fænomen 

eller emne – man gør det i en eller anden hensigt… 

Lige så vigtigt det er altid at have alle tre hovedaspekter 

for øje, er det vigtigt at være opmærksom på samspillet 

mellem dem og deres gensidige afhængighed af hinan-

den…”   (s. 23f. i Vejleskov (07)) 

Og han tilføjer, at man bør være opmærksom på ikke 

kun at have fokus på sprogets form, som ordforråd, ud-

tale og ordbøjninger m.m., som er det letteste at teste 

eller måle (se note 2). Der skal også være opmærksom-

hed på sprogets indhold og funktion gennem observatio-

ner (s. 84f. Vejleskov (07))  

”Hvis vi vil forstå, hvordan børn tilegner sig deres mo-

dersmål, må vi se i øjnene, at det ikke kun er et spørgs-

mål om ordforråd og grammatik, men også om at kunne 

”gøre sig” i samspil med andre…Barnet synes at have 

erfaret, at det er muligt med lydfrembringelser – kombi-

neret med gestus mv. – at opnå noget – at få noget, det 

gerne vil have, at få hjælp til noget, det ikke kan klare 

selv, at få kontakt osv. Disse erfaringer er formentlig al-

deles afgørende for, at børn engagerer sig i det enorme 

”arbejde”, som det er at tilegne sig modersmålets ordfor-

råd og grammatik..  (s. 84. Vejleskov (07)). 

At barnet selv oplever, at sproget har indhold og funktio-

ner, der kan udvide deres samspil med omverdenen, kan 

altså ses som motivgivende for barnets videreudvikling 

af sprogets form.  

 

Efter nu at have set, at PUB Sprog dækker en bred sprog-

forståelse vil vi dykke længere ned i udvælgelsen og ind-

holdet i de 6. temaer.  

samfund” (2011) (s. 45 i Kjertmann 

(11)). 
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Som nævnt 

bygger spørgsmålene på forskning og relevante teoriop-
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bygninger, om sprogudvikling, der hermed tilsammen 

angiver en norm for den typiske sprogudvikling. En norm 

som bestemmer udvælgelsen og placeringen af spørgs-

målene i de enkelte aldersintervaller i udviklingsforløbe-

ne. Viser forskning og/eller teoriopbygninger at børn 

begynder at kunne to-ords ytringer omkring 1½ års alde-

ren og kan mange to-ords ytringer senere i samme alder, 

spørges der i PUB Sprog om dette i henholdsvis i midten 

og slutningen af intervallet. 

Denne spørgeskemaundersøgelse viste, at pædagogerne 

efter 2 års brug af Kompetencehjulet, bl. a. oplevede, at 

deres eget dagtilbud havde rykket sig markant nærmere 

på et  ”Ressourcesyn” og længere væk fra et 

”Mangelsyn”. Ifølge undersøgelsen oplevede pædago-

gerne sig bl.a. også mere fagligt sikre på læringsindhol-

det i læreplanstemaerne, herunder læreplanstemaet 

Sprog samt oplevede en meget større sikkerhed for, at 

de fik opsporet de børn, der havde størst behov.  

Pædagogernes eget syn på deres dagtilbud i spektret: 

”Der bruges altid et mangelssyn” til ”Der bruges altid et 

ressourcesyn”. Der ses en klar bevægelse væk fra et man-

gelsyn i dagtilbud i kommunens dagtilbud i perioden på 2 

år hvor Kompetencehjulet blev anvendt (Kommunes 

effektundersøgelse af brug af Kompetencehjulet (upubl. 

(15))  
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  Før Under Efter 

Barnet 

 
 

 

Barnet er ikke involveret i 
besvarelsen. 

 
Det er også en del af etikken 
overfor barnet, at pædago-
gen retter sig efter de givne 
retningslinjer, systemets ad-
varsler og f.eks. sænker alde-
ren, hvis det er nødvendigt, 
så man ikke kun spørges om 
og giver svar på ting, barnet 
ikke kan endnu. 

 
 

 
 
 

  

Foræl-
drene 

Forældre påvirkes egentligt ikke 
før vurderingerne foretages. 
PUB Sprog bruges som et in-
ternt redskab, hvor der vurde-
res på børnenes sproglige ud-
vikling for primært at tilpasse 
læringsmiljøet i dagtilbuddet til 
deres barn. Man skal dog un-
derrette forældrene om, at man 
bruger sprogvurderingsredska-
bet (evt. allerede på kontakt-
kort) og at resultatet vil blive 
fremlagt for dem. Det er oplagt 
at bruge disse i kommende for-
ældresamtaler (se tredje kolon-
ne). 
  

Forældre er normalt ikke 
med til besvarelserne, da det 
primært handler om den 
kontekst, der hedder dagtil-
bud. Men vil man have for-
ældrene involveret direkte i 
processen, så er det selvføl-
geligt muligt. 
Der er rigtig gode erfaringer 
med at gøre det sammen 
med forældre til børn med 
særlige udfordringer. Foræl-
drene tilkendegiver, at de 
bedre forstår barnets sprogli-
ge udfordringer og gerne vil 
være en del af den fremad-
rettede sprogindsats. 

Forældre skal, som nævnt, på for-
hånd underrettes om, at man bru-
ger redskabet til vurdering af bar-
nets sproglige udvikling (det kan 
f.eks. allerede være på kontaktkort) 
og de skal tilbydes at se resultatet af 
vurderingerne. Dog skal man ikke 
indkalde forældrene, bare fordi man 
har lavet profilen, men fordi det er 
en del af det normale forældresam-
arbejde. Eller hvis der er særlige 
grunde til det i barnets udvikling. 
Som en del af mødet kan man frem-
vise profilen og sige, at det viser 
hvordan pædagogerne i dagtilbud-
det ser barnets sproglige udvikling 
med både ressourcer og fokusområ-
der. Forældrene får lejlighed til at 
bidrage med deres oplevelse af bar-
nets sproglige udvikling derhjemme. 
Det kan være meget forskelligt. 
Men man må fastslå, at barnet skal 
have en god sproglig udvikling i beg-
ge kontekster. Derfor kan man blive 
inspireret af hinandens oplevelser 
og indgå forskellige samarbejdsafta-
ler for at støtte op om barnets ud-
vikling. 

    

Etiske overvejelser 
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  Før Under Efter 

Pæda-
gogern
e 

 

 
 

 

Som nævnt skal pædagogerne 
kende barnet godt og 

 

 

 

 
 
Inden man analyserer eller vide-
reformidler en barometerprofil til 
andre, skal man altid foretage en 
kritisk vurdering af om profilen 
svarer til det man nu (med de 
nye indsigter) ved om barnets 
sproglige udvikling. Er dette ikke 
tilfældet, må man tilbage og se 
om man har fulgt retningslinjer-
ne, især om man har fulgt advars-
ler og er startet langt nok nede i 
alder, dvs. at der i hver bjælke 
også er positive svar.  
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Note 1: 

 

 

 

”På et meget overordnet plan kan der skelnes mellem et strukturelt orienteret sprogsyn og et interaktionelt orien- 

 

Inden for rammerne af et strukturelt sprogsyn ses sprog som et system, der konstitueres af bestemte delelementer 

som udtale, ordforråd, morfologi og syntaks, og som det enkelte barn har tilegnet sig i større eller mindre grad. I 

forlængelse heraf vil den vurderingsmæssige opmærksomhed typisk rette sig mod det enkelte barns beherskelse af 

navneords flertalsformer, udsagnsords bøjninger, sætningslængde, sætningsopbygning samt ordforråd. 

Er der tale om et interaktionelt orienteret sprogsyn, vil den vurderingsmæssige opmærksomhed i væsentlig grad 

rette sig mod, hvordan barnet bruger sprog (og andre kommunikationskanaler) til betydningsdannelse i interakti-

on med andre. Den vurderingsmæssige opmærksomhed vil her for eksempel rette sig mod, hvordan det enkelte 

barn indgår i bestemte sprogbrugssituationer, og hvordan barnet interagerer sprogligt i samspil med andre 

børn.” (Holm 

(09) s. 7) 

 

”Hvis et sådant strukturelt sprogsyn bliver dominerende i institutionens sprogpædagogiske praksis, er der bety-

delig risiko for, at den sprogpædagogiske indsats ikke funderes i nyere teorier om sprogtilegnelse og sprogpæda-

gogik og f.eks. også hviler på et interaktionelt sprogsyn.”  

(Holm (09) s. 25 + 31) 

 

 

Note 2: ”Med test eller prøver kan man med høj præcision bestemme, hvordan barnets udtale, ordkendskab og 

grammatik er udviklet i forhold til, hvad der er gennemsnitligt er tilfældet på alderstrinnet, men når det gælder 

indhold og funktion, er der ingen snilde prøver. Her må man som regel fortolke iagttagelser, og det tager tid” (s. 

85 Vejleskov (07)) 
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Link til dokumenter der supplerer denne beskrivelse: 
 
Beskrivelse:  

 
    
 

Folder om:   PUB Sprog, sprogindsats og samarbejde. Bl.a. om sprogvurdering af to 
   sprogede børn med PUB Sprog. LINK 
 
 

Kilder:   PUB Sprog: kilder. LINK 
 
 

Videoer om:  Kompetencehjulet, som PUB Sprog  bygger på. LINK 

https://www.learnlab.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Foldere_om_legetek/EVA_om_PUB_Sprog_Forskning_og_teori_10_2017.pdf
https://www.learnlab.dk/fileadmin/user_upload/PDF/PUB_Sprog/PUB_Sprog_sprogvurdering_sprogindsats_samarbejde_baggrund_og_tankegang.pdf
https://www.learnlab.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Foldere_om_legetek/Kilder-_PUB_SProg_01.2017.pdf
https://www.learnlab.dk/index.php?id=8277

