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Konstruktivt ledarskap i klassrummet 
och på skolan

Arrangör: Kompetento

Föreläsare: Stefan Hertz

Föreläsningens upplägg

Föreläsningen syftar till att presentera olika verktyg i 
verktygslådan. Verktyg som pusselbitar när man lägger 
undervisningspusslet.

Pusselbitar man själv får vrida och vänd på och 
fundera på hur de passar in i sin egen undervisning.

Läs mer på:

www.stefanhertz.se

Tre olika fokus kring ansvar och ledarskap

Några begrepp:

”My business” Det är jag som måste vara en del av förändringen 
och ta mitt ansvar.

”Your business” Det är någon annans fel, problem eller ansvar.

Om inte….

”God´s business”   Det ligger helt utanför min, vår eller andras 
makt/påverkan. Till exempel vädret, sjukdomar, 
diagnoser,  m.m. Så är det!, jag har en så otur jämt!

Hur ser det ut för dig? Var lägger du oftast fokus?
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Fyra fack för framgång 

Mål

Det behöver betyda någonting 

för mig/den som ska skapa 

förändringen.

Metod

Träna både dig själv och 

eleverna i olika metoder.

Mitt ansvar

Avgörande komponent. Om 

det egna ansvaret inte finns 

där så finns det ingen 

drivkraft. Då läggs ansvaret 

på någon annan

Möjligt

Skapa bilder av att det är möjligt. 

Om eleverna och vi själva ser 

möjligheterna ökar 

meningsfullheten att genomföra 

och slutföra ett mål

Ledarskap i klassrummet och på skolan

Att vara lärare är att vara chef och ledare för en grupp som ska nå

mål.

Vad är skillnaden mellan en chef och en ledare?

• En chef har en formell position, mandatet från ledningen att 
bestämma över t.ex. en grupp. 

• En ledare behöver inte ha en formell position utan har gruppens 
och individens mandat att leda. 

• En grupp söker alltid en ledare, om den formella inte uppfyller 
gruppens krav/önskemål och behov, utser gruppen en informell 
ledare.

Erövra mandatet att leda individen och gruppen. Bli gruppens 
ledare.

Verktygslådan för att bli en ledare

Vilka verktyg behöver jag /vi för att förändra och skapa ett 
positivt  arbetsklimat i gruppen och på skolan?

Ett arbete på flera nivåer:

• På individnivå. Vad behöver individen?

• På gruppnivå. Vad behöver gruppen jobba med?

• Vad händer under ytan i klassrummet och på skolan?

• På skolnivå. Vad behöver vi  på skolan jobba med?

• Hur ska vi packa upp de fina orden?

• Förståelse för sig själv och hur man är i sin yrkesroll
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Isberget (Vad finns under ytan?)

Grupprocesser

Förväntningar
• Föräldrar
• Kollegor
• Elever
• Samhället
• Omgivningen

Normsystem

Informella 
Ledarskap

Kulturer

Kursplaner

Mobbning

Läroplaner

Styrdokument

Kränkningar

Drömmar

En verktygslåda 
behövs för att 
jobba med det 
som finns under 
ytan

Identiteter

Mindsets

Min egen 
skolgång

Lärares förväntningar skapar valda sanningar

Kan bero på:

• Överlämnande samtal.

• Tidigare syskon i undervisningen.

• Klassens sammansättning Antalet killar/ tjejer.

• Andelen invandrare.

• Klasslistans namn.

• Bostadsområde/upptagningsområde.

• Varför jag blev lärare.

Lärarens personlighet i samspelet med eleverna

Hämmande faktorer:

• Läraren som har svårt att hantera sin egen 
aggressivitet.

• Läraren som till varje pris vill bli populär och kamrat 
bland eleverna.
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För att bli en bra ledare behöver man bland annat följande:

• En god självkännedom och vara lyhörd.

• En god förmåga att se orsaker till beteende hos både individ 
och grupp.

• Utgå ifrån värderingsprinciper som är väl befästa hos en själv.

• Vara proaktiv, kunna observera och förstå vad som behöver 
göras, helst innan det hänt.

• Förmåga att kunna kommunicera effektivt i konkreta termer.

• Förmåga att se det osynliga/det som sker under ytan.

• Ha kunskapen och förmågan att agera utifrån det man 
upptäckt.

Kunna använda gruppen som draghjälp. Få gruppen med sig.

Ledarskapets förståelseverktyg

Förståelse för dig själv som person och ledare

• Vi har alla olika personligheter. 

• Ibland retar vi upp oss på att andra inte är som vi själva.

• Vår personlighet har vi med oss i livet och vi har tränat oss i 
att vara de vi är under mycket lång tid. Använd dig av din 
personlighet och utnyttja dina styrkor och jobba med dina 
förbättringsområden. 

• Det som andra människor ser av oss är vårt beteende.

• När jag beskriver personlighetstyperna nedan utgår jag ifrån 
IDI beskrivningar. För mer info kolla upp IDI på nätet och läs 
mer! IDI = Interpersonal Dynamics Inventory. 
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Vem är du? Ditt beteende i samspel med andra

Litet strävan 
efter att 
påverka 
andra. 
Gör det mer 
sällan

Stor strävan 
efter att 
försöka 
påverka 
andra. Gör det 
ofta

Stor strävan efter att utveckla 
personliga relationer med  andra. 

Gör det ofta

Liten strävan efter att utveckla 
personliga relationer med  andra. 

Gör det mer sällan
Källa: Effectiveness Consultants

Relatorn

Motiveras av: Samhörighet

Prioriterar:  Relationer, andras välmående

Söker stöd för:  Sina känslor, att vara omtyckt

Vid konflikter:  Undviker, uppoffrar sig, svårt att sätta gränser

På arbetsplatsen: Ser till att alla får delta, uppmuntrar och 
stödjer

Irriteras av:  Okänslighet hos andra människor

Processorn

Motiveras av: Logik, struktur

Prioriterar: Strategier, tid för processer, minimera risker

Söker stöd för: Sina tankar, processer, hur någonting uppkommit 

Vid konflikter:  Argumenterar, försöker förstå orsaken till konflikten

På arbetsplatsen: Har överblick, helhetssyn, sammanfattar och förklarar

Irriteras av: Överraskningar, flyktiga resonemang
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Motivatorn

Motiveras av: Erkännande, personlig framgång

Prioriterar: Utmaningar, att vilja vara unik

Söker stöd för: Sina idéer och sin person

Vid konflikter: Angriper, använder känslomässiga argument

På arbetsplatsen: Är kreativ, skapar energi, visar entusiasm och optimism

Irriteras av: Rutiner och regler

Producern

Motiveras av: Resultat, problemlösning, effektivitet

Prioriterar: Mål och struktur, att ha kontroll

Söker stöd för: Sina mål

Vid konflikter: Konkurrerar, kräver och ställer ultimatum

På arbetsplatsen: Fokuserar på mål, ramar och resurser

Irriteras av: Ineffektivitet, människor som inte respekterar tider

Vid konflikter går vi i ofta i ett Z in i de olika 
personlighetstyperna. Vilket ofta leder till 

missförstånd och fördjupade konflikter 

JagMin Fru
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Konfliktstilar

(Vilken konfliktstil har jag, mina kollegor, eleverna, föräldrarna?)
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Personligt mål och innehåll

KonflikthanterandeOmhändertagande

Undvikande Tävlande

Ett par tuffa frågor:

Ser du dig själv som en ledare?

Vad är dina styrkor som ledare, som person och hur påverkar du 
gruppen?

Hur agerar du i konflikter?

Vad behöver du tänka på när du leder andra?

Jobba med dina styrkor

Tänk på feedbacktrappan när någon utmanar ditt beteende. Ta ansvar! 

Förkasta

Försvara

Förklara

Förstå

Fråga

Förändra/förstärka

Försvar - Avvisa Ansvar – Ta till sig
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Trafikljuset i klassrummet och på skolan

Om det inte fungerar tillfredställande i klassrummet eller på skolan, 
krävs ledarskap och ledarskapsstrategier för att förändra situationen

Hur ser mönstret ut i gruppen? 

Se under ytan

• Undersök hur blickar, kroppsspråk, kommentarer sprids i klassrummet. 

• Vilka belöningssystem finns internt i  gruppen? Skratt, beröm, 
uppskattning och vid vilka tillfällen/situationer? Får man högre status 
vid vissa aktiviteter?

• Finns det en informell ledare i gruppen? Vilka styrmetoder har den?

• Finns det härskartekniker i gruppen, vilka riktar sig de mot?

• Se eleverna på fler arenor: Titta i matsalen, på rasten, i korridoren, på
idrottslektionerna, i slöjden.

• Identifiera vilka roller som finns i klassrummet och när och hur de
aktiveras under lektionen.

Vanliga roller i klassrummet och på skolan

Clown/Avledare

TuffOsäker

Ordningspolis
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Rollerna följer ibland med oss in i vuxenvärlden och utvecklas

Clown/Avledare

TuffOsäker

Ordningspolisen

HjältenRäddaren/Hjälparen

Två sidor av ordningspolisen i vuxen ålder

Grupprocessen – Vad behöver gruppen av dig i de olika 
faserna?

Viktigt: Varje gång en person kommer in i gruppen börjar 
grupprocessen om från början igen.

Håll koll på eventuella maktspel i klassrummet

0    3    6    14    16    25    45 

Makt / förtryckarstrukturer

Våld

Ord

A B
C

D

E

Efter en grundidé av Gunnar Klint
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Mobbningsbeteende måste stoppas på mikronivå

• Visa direkt och bestämt om någon utsätter någon annan 
förtryck. Visa ditt/ert normsystem

• Visa att det inte är tillåtet att använda härskartekniker eller 
någon annan förtryckarteknik

• Visa handlingskraft innan ett mönster etableras

• Säg att du/ni inte vill ha ett sådant beteende mot varandra i 
klassrummet eller på skolan

• Var normsändare

Ta ansvar för att eleverna i er klass och på skolan kan vara 
trygga. Att ni vuxna tar tag i saker direkt

Normer och värderingar i klassrummet och på skolan

Elever söker svar på bland annat följande:

• Vad är tillåtet i det här klassrummet, på skolan, vilka 
normer gäller?

• Är det ok att skrika rakt ut om man vill något här?

• Vad händer om jag inte har material, lämnar in i tid?

• Vad händer om jag bara struntar i att arbeta?

• Är det viktigt att passa tider här?

• Vad händer om jag passerar några av de normer/regler 
som finns?

• Har läraren makten över dagordningen eller kommer 
han/hon överlåta den?

• Vad finns det för-och nackdelar för mig i den här 
situationen?

Två huvudgrupper av elever i gruppen/klassen

Medkulturen - De elever skolan fungerar för.

Motivet till att gå i skolan är att få betyg och gå vidare i jobb

eller studier. 

Motkulturen – De elever som skolan inte fungerar för.  

Skolan är till för att träffa kompisar och ha roligt

Det som styr dessa olika kulturer är KASAM. Känsla av 
sammanhang.

1) Begriplighet

2) Hanterbarhet

3) Meningsfullhet
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Undervisningen behöver utveckla dessa tre saker

Begripligheten

Hanterbarheten 

Meningsfullheten

De är drivkrafter som eleverna har nytta av både i skolan och i 
framtida liv. 

Det krävs även beteendeförändringar för att lyckas med 
arbetet. Både hos eleverna, men även hos oss!

Placering för ett gemensamt lärande. Aktivera eleverna som lär-
resurser till varandra. Möjliggör att växla mellan individ och 
gruppundervisning. 

Basgrupper

Skapa en klassrumsmiljö som underlättar lärandet och 
kommunikationen i klassrummet

EPA -

metoden

Kooperativt lärande

Hur skapar man förutsättningar för undervisning i helklass?

Utgångsläget är att ha en lektionsstruktur – skapar trygghet

Träna in att klassrummet är ett rum för lärande

Eleverna ska uppleva att de tjänar på att följa det du säger, 
bestämmer. Det räcker inte bara med regler!

Inled lektioner med ritualer(start och avslutning) och 
dagordningen i rubriker som anger lektionens innehåll
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Skapa din arena

Så här vill jag ha det i mitt 
klassrum! 

Bestäm dig! Skriv ned för dig själv 
hur du vill ha det och varför!

Klassrumsaktiviteter som leder 
mot:
1) Kunskapsmålen.
2) De sociala  målen.

Lista och skriv ned vilka 
aktiviteter/beteenden som du 
förväntar dig i klassrummet.

Rast

Gräns vid dörren

Plansch utanför klassrumsdörren

Välkommen till lektionen!

Jag vill att du gör följande innan lektionen börjar:

1) Att du hänger av dig din jacka i skåpet.

2) Att du har med dig rätt material och penna.

3) Att du har stängt av din mobiltelefon.

4) Att du är inställd på att ha lektion när du kommer in 
till salen.

Lektionsinnehållet – Bra saker att tänka på

Entrenceticket - Svarar på vad lektionen syftar till.

• Varför är vi här – Varför ska vi hålla på med det här under 
lektionen?

• Hur ska vi arbeta för att få ut så mycket som möjligt av 
lektionen?

• Vad behöver vi för att lära oss?
• Vad behöver vi varandra till för att lära oss mer än vi kunde 

innan?
• Vilken roll ska jag ha som pedagog, du som elev?
• Hur ska vi lära oss av varandra?
• Vad behöver vi av varandra? Vilket är vårt delade ansvar?

Skapar ett pedagogiskt kontrakt mellan eleverna och dig
Börja alltid med en Entrenceticket!
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Exit ticket

Samlar upp och sorterar vad som hände under lektionen. 

Skapa gärna en rutin att eleverna skriver ned ett ord eller mening 
som sammanfattar lektionen.

Skapar en möjlighet att se vad som hände under lektionen

Skapa ett positivt relationskapital med eleverna genom att:

• se eleven.

• vara en vuxen förebild. Det innebär även att vara gränssättare, 
vara tydlig med strukturer,  uttrycka tydliga förväntningar.

• vara dig själv och jobba med dina förbättringsområden.

• visa eleven att den duger som den är, genom ett respektfullt 
bemötande.

• hålla löften, vara en person eleverna kan lita på.

• uppriktigt be om ursäkt om du gjort fel.

• tänka på att det är de små detaljerna som gör det. Tänk på 
det du sänder ut i form av blickar, suckar, kommentarer med 
mera

• hjälpa eleverna utifrån deras behov, inte deras vilja.

Beteendets ABC – och hur vi kan arbeta med beteendeförändringar

B CA
Förstärkning 
Positiv upplevelse
Man ”tjänar” på 
beteendet

Försvagning
Negativ upplevelse. 
Man ”tjänar” inte på 
beteendetX

Gruppen/klassen och vi lärare är en förstärkare eller försvagare av 
individens  beteende
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Ex tonåringen där hemma!

BeteendeAktiverare

Orkar inte 

slänga 

smutsiga 

kläder i 

tvättkorgen

Konsekvens

Smutsiga kläder

Vad gör vi föräldrar ofta i det här läget?

BeteendeAktiverare

Orkar inte 

slänga 

smutsiga 

kläder i 

tvättkorgen

Konsekvens

Föräldern plockar 

upp kläderna och 

tvättar dem åt 

tonåringen, viker 

kläderna och lägger 

in dem i skåpet

Förstärker eller försvagar föräldern i det här exemplet tonåringens 

beteende?

Träna in lärandebeteenden 

Hur gör elever som lär sig? 
Skapa en skylt med lärandebeteenden och sätt upp i klassrummet

De använder lärandestrategier. De…
De frågar om de inte förstår, flera gånger
De prövar flera gånger
De har med sig rätt material till lektionen, kommer i tid
De är fokuserade på att lära sig/träna sig
De ger inte upp
Osv..

Låt eleverna skapa skylten. De kan intervjua dig, föräldrarna, 
släktingar, varandra… En bra gruppuppgift.
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Eleverna behöver tränas i metoder för lärande

Ex. Träning att ta emot instruktioner och anteckna:

Nu tränar vi på att lyssna och anteckna: i 5 min -10 min – 15 min 
– 20 min. Jag pratar – Ni antecknar. Öka tiden succesivt.

Ex. Träning i att arbeta i grupp: 

Nu tränar vi på att arbeta i grupp med en gemensam uppgift i 5 
min – 10 min – 15 min – 20 min. Alla deltar i arbetet. Så här 
deltar man… 

För att vi ska kunna träna effektivt behöver ni komma i tid och 
ha med er: Penna, bok, material…

A - B - C   Förstärk de positiva framgångarna. Lyft upp de som gör 
rätt, skapa ett mönster. Lägg fokus på det positiva. Fira 
framgångarna!

Träna eleverna i att utvärdera sig själva

Arbetsinsats

Min    Max

Koncentration

Min Max

Klarade jag målet för lektionen    Ja    Nej

Det här ska jag göra nästa gång 

Vad behöver dina elever av dig?

Förhållningssätt

Begrepp

Sammanhang/kontext

Ledarskapsstrategi

Tekniker/metoder

Pedagogisk modell

Hur lär sig eleven/gruppen  bäst och hur organiserar du undervisningen 
därefter? Är du beredd att ompröva din modell om du inte får önskat 
resultat?

Relation

Strategier/Åtgärder
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Om hjärnan och undervisning

En klump på ca 1.2 – 1.4 kilo. Ca 2% av kroppsvikten, men den tar 20 % 
av kroppens energi.

Ungefär samma hjärna i 40.000 år. Samma mekanismer och funktioner. 

Vi tar in information till vår hjärna via våra sinnen. 

Informationen tolkas och bearbetas i olika omgångar.

Sensoriska minnet – Arbetsminnet - Långtidsminnet

Känslomässig aktivering får förtur i processen

Vi kan bara minnas sådant som vi tänkt på!  

Det vi inte tänker på försvinner inom 30 sekunder. 

Vi behöver kontinuerlig repetition för att befästa kunskaper. Vi 
behöver tänka på det vi ska tänka på i flera omgångar över tid. 

Repetition är nödvändigt för ett lärande. Då sätter sig information i 
hjärnan. Minnesspår skapas.

Främre delen

Logik
Bearbetar 
information
Utrycka sig
Skriva
Tala
Agera

När främre 
delen jobbar 
förbrukar vi 
glukos = Vi 
blir trötta

Bakre delen

Automatiserad 
kunskap
Läsa
Se
Höra
Tar in 
information

Hjärnan vill spara energi. Låter hellre 
bakre hjärnan ta hand om jobbet

Amygdala - Känslocenter

Hippocampus – Långtidsminne m.m
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Hjälp hjärnan med bearbetningen av kunskaper. 
Automatisera så mycket kunskaper som möjligt. Fyll på kunskaps-
lagret. Skapa så många pusselbitar som möjligt. Pusselbitslektioner

Kunskaper behöver 
automatiseras för att eleven 
ska kunna gå till nästa nivå. 
Krävs vid tänkande i flera 
nivåer.

Exempel: Talet 14*7

Nu behöver 
hjärnans främre 
del endast 
bearbeta en del 
av talet.

Hjärnan kan bara fokusera på en sak i taget

Uppmärksamheten är som en ficklampa som lyser på det som är 
aktuellt och mest intressant. När någonting annat drar riktas 
ficklampan dit. Då ”släcks” fokus på det förra. 

Exempelvis: Läsa bok samtidigt som man pratar med en kompis, 
telefonen med sms, datorn på med facebook, instagram eller dylikt.

Inspiration från Anna Tebelius

Hur vet vi att eleverna har tänkt?

• Genom att de får uttrycka sina tankar på något sätt. Skriva ned 
det, tala om det, rita, berätta så flyttas processen till den främre
delen av hjärnan

• Många elever läser på till prov. De läser, läser, läser och första
gången de ska uttrycka sig är vid provet. Det är först då de tänker 
kring det de läst

• Skapa därför övningstillfällen där ni har träningsprov. Så eleverna
får tänka kring det de ska kunna och träna sig i att uttrycka det.
Sedan kan de ha ett ”riktigt”prov

• Formativ undervisning får eleverna att ständigt uttrycka sina
tankar
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Nivåer i tänkandet

A

B

C

D

Konkret nivå: Man upplever världen T.ex. Det luktar och smakar 
köttbullar. Man kan ta på det. Slutsats: Det är köttbullar.

Bildnivå: En bild på en köttbulle symboliserar A-nivån. 
Man omtolkar bilden till tidigare erfarenhet på A-nivån.

Textnivå: Ord och bokstäver skapar en ordbild av köttbulle= 
Köttbulle. Kan även sättas samman med andra ord. T.ex. 
köttbulle +smörgås. 

Formelnivå: Ingredienserna, köttfärs, ägg, vätska, skorpsmulor + 
ett visst tillagningssätt = Troligtvis en köttbulle. Fogar samman 
pusselbitar och tar fram ett troligt mönster. 
Begreppen finns på formelnivån. 

Lärarens som en sorts GPS

En liknelse med formativ undervisning.

Vi sätter in slutmålet – eleven kör – vi guidar. Lagom mycket 
guidning. 

Tänk dig en GPS som ställer frågor i stället.

Vad händer om GPS:en i bilen inte vet var du är?

Om du inte vet var eleverna befinner sig i sin 
kunskapsutveckling, hur ska du då kunna guida dem rätt? Därför 
formativ undervisning.

Återkoppling – Kontinuerlig återkoppling i klassrummet har störst 
betydelse för elevernas lärande.

Ansträngning – Träna eleverna i att ansträngning krävs för att nå 
framgång

Reflektion – Få eleverna att reflektera genom ”sokratiska frågor” –
Hur tänkte du där? Hur kan vi ta reda på det? Varför är det så? Vad 
innebär det? Hur påverkar det? Ställ varför-frågor i minst 3 led

Förhållningssätt – Träna dem i att deras förhållningssätt och 
inställning är avgörande för att lyckas. Grit

Utmana deras tänkande – Stretcha deras tänkande hela tiden 
genom bland annat reflektionsfrågor.

Ha höga förväntningar – Lägg nivån högt
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Lärandegropen och tankar under lärandeutmaningen

1) Nytt begrepp

Det är enkelt, jag tror jag vet 
svaret, jag prövar. Jag kan!

2) Utmaning

Det var inte lika lätt som jag 
trodde. Jag hittar problem i mitt 
första försök och tanke

3) Kognitiv konflikt

Det finns så många olika sätt att 
göra/se det här på. Det är 
förvirrande. De andra verkar 
förstå, men inte jag. Jag vill ge 
upp, men jag kämpar på…

4) Konstruera

Jag börjar förstå. Det känns 
bra att konstruera ett ännu 
bättre svar. 

5) Jag kan det!

Jag reflekterar över vad jag lärde 
mig under tiden jag var i gropen. 

GROPEN

Visualisera din undervisning

Eleverna möter oftast endast textbaserade läromedel

Vad är feodalism? Feodalism innebär, enkelt utryckt, att 

samhället är format som en pyramid där alla styrs av ett 

tjänster- och gentjänsterförhållande.

Det hela bygger på att någon (en kung) kontrollerar ett stort 

stycke jord, men inte har nog med män för att försvara det och 

inte nog med pengar för att avlöna soldater. Då förläner (lånar 

ut, egentligen) han en bit av området till en annan man som 

har en stridshäst, kanske flera, men ingen jord. Man nummer 

två kallas då vasall och har skyldighet att hjälpa man ett om 

det blir krig. I gengäld får vasallen alla inkomster från jorden 

och bönderna betalar sina skatter till honom. Vasallen kan 

sedan skaffa undervasaller så att det blir som ett enda pussel. 

I botten står bönderna som bör upp hela systemet ekonomiskt. 

För att de inte skall kunna försvinna är de livegna, d v s de är 

enligt lag tvungna att stanna på det gods där de är födda. Den 

klassiska feodalismen hör hemma i Frankrike, men feodala 

drag har funnits både här och där. Feodalväsendet i Europa 

överlevde sig självt. Det blev så många som hade lojaliteter än 

hit och än dit så det fungerade inte i tider när centralmakter 

etablerades. Det krävdes att det fanns en makt - kung eller 

annan - som kontrollerade hela området och tog in skatter. 

Dessutom var ju de livegna så missnöjda att de flera gånger 

gjorde uppror.
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Lite mer avancerat - Med bilder som stöd i genomgången

By

Borg

Åker

Åker

Skyddar byn

Bönderna 
betalar skyddet 
med arbete 
och säd från sin 
egen åker. 

Bönderna 
betalar 1/10 av 
sin skörd till 
kyrkan. Tionde

Havet

Kyrka

Exempel historia. Det feodala systemet och dess upplösning

Ett område i Europa 800 – 1100 e.kr.

Byteshandel

Samma by 1100 talet till 1352

By

Borg

Åker

Kyrka

Åker

Nytt element. En stad växer fram och 
en handelsplats.

Stad med 

handel

År 1349Bönderna får pengar för 
varor. Köper sig loss från 
skyldigheten att jobba på 
feodalherrens åker. 
Betalar skatt i stället.

Pengar

Byteshandel
Råttor med pestsmitta lämnar 
fartyget. Den stora döden 
kommer. Digerdöden.

www.stefanhertz.se
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0730 21 50 28




