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KAPITEL 1

DAGSORDEN

TIRSDAG D. 23. JANUAR:

Godkendelse af emne
Godkendelse af problemformulering
Besøgsaftaler
Brainstorm på produkt

TORSDAG D. 18. JANUAR:

Gruppedannelse
Søgning og reality-tjek på jeres emne
Start på problemformulering

TIRSDAG D. 9. JANUAR:

Introduktion til emnet
Brainstorm til underemner
Sortering af underemner
Emnesøgning på nettet

TORSDAG D. 1. FEBRUAR

Litteratur og research. (Gøres hjemme)
Foreløbig materialeliste.
Vejledning af produktide.
Opfølgning på besøgsaftaler.

TORSDAG D. 22. FEBRUAR

Tilmelding på Elevintra - karakter og udtalelse vedlagt afgangsbevis?
Tilladelse til at forlade skolen
Arbejde i grupperne.
Planlægning af uge 9. (Ugeplan)
Gruppekontrakt.
Fordybelse i litteratur. (Udvælgelse af litteratur)

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

FAGLIGE MÅL

At være i stand til at formulere en problemstilling
At være i stand til at afgrænse projektopgavens indhold i forhold til problemstillingen
Vælge de rigtige arbejds- og undersøgelsesformer
Vælge de rigtige metoder
Vælge de rigtige kilder og materialer og være kritisk overfor disse
Vælge den rigtige udtryks- og formidlingsform
Fremstille et relevant produkt og gøre brug af det i fremlæggelsen
Tilrettelægge og gennemføre fremlæggelsen
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DET OVERORDNEDE EMNE FOR DENNE PROJEKTOPGAVE ER:

En verden i bevægelse

DER ER EN RÆKKE KRAV TIL PROJEKTOPGAVEN:

Der er et fælles overordnet emne for hele klassen
Der skal være et delemne med problemstilling(er)
Delemnet �ndes i samarbejde mellem dig/jer og læreren, så det giver dig udfordringer
Problemstillingen skal inddrage stofområder, metoder, arbejds- og udtryksformer fra �ere
fag og samfundsområder
Du/I skal arbejde selvstændigt med emnet med lærerne som vejledere
Du/I vælger selv udtryksform
Du/I skal fremlægge din/jeres projektopgave
Du/I skal inddrage en teknologi i din/jeres opgave

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 3

BRAINSTORM

Padlet projektopgaven

En verden i bevægelse
Obligatorisk projektopgave 9.a.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395796/full/tagxedo-en-verden-i-bevaegelse.jpg
https://padlet.com/marie_osterland/k1nszg5843mt
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 4

TIDSPLAN

TIDSPLAN FREM TIL PROJEKTUGEN

Uge 1 + 2: (1-2 lektioner)

Præsentation af emne
Brainstorm af ideer. (Design to improve life)

Uge 3: (1-2 lektioner)

Gruppedannelse skal være færdige.
Søgning på emnet.
Reality-tjek på emnet. (Kan det lade sig gøre? Kan I �nde information om emnet?)
Start på problemformulering.

Uge 4: (1-2 lektioner)

Godkendelse af emnet.
Godkendelse af problemformulering.
Brainstorm på produkt.
Besøgsaftaler.

Uge 5: (1-2 lektioner)

Litteratur og research. (Gøres hjemme)
Foreløbig materialeliste.
Vejledning af produktide.
Opfølgning på besøgsaftaler.

Uge 6:

Færdig materialeliste.

Uge 8: (1-2 lektioner)

Arbejde i grupperne.
Planlægning af uge 9. (Ugeplan)
Gruppekontrakt.
Fordybelse i litteratur. (Udvælgelse af litteratur)

GRUPPERNE:

Skal være dannet og godkendt af klasselæreren senest fredag d. 19. januar

Gruppestørelsen har ind�ydelse på fremlæggelsens længede.

Grupper á 4 - 30 min

Grupper á 3 - 25 min

Grupper á 2 - 20 min

1. Gizem, Lea & Kristine: Skolereformen 4 år efter.
2. Marcus T., Simon, Zahed & Frimann: Atomkraft som energikilde
3. Maxim & Thomas: Atomkraft
4. Signe & Klara: Epidemier - Kolera
5. Emma & Casper: Børnearbejde
6. Røngaard & Lukas: Det danske militær - aktioner i verden
7. Salko & Mustafa: (unge i) Ghettoerne
8. Niclas, Leyla & Mille: Kropsidealer
9. Emilia & Mathias: Sociale medier

10. Caroline: Diabetes forskning
11. Yasemin: Hatecrimes

PROJEKTGRUPPER & EMNER:

https://padlet.com/marie_osterland/k1nszg5843mt
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EMNE:

Skal være valgt senest fredag d. 26. januar.

PROBLEMFORMULERING:

Skal være lavet og godkendt senest fredag d. 26. januar.

MATERIALELISTE:

Skal være lavet, godkendt og a�everet senest mandag d. 5. februar.

Materialeliste

AFTALER UD AF HUSET

Det forventes, at I tager kontakt til virksomheder, foreninger, organisationer eller andre
fagpersoner med viden om jeres valgte emne. I kan vælge at sende en mail, lavet et
telefoninterview eller tage på besøg, så længe det øger kvaliteten af jeres projekt.

AFLEVERING FOREGÅR FREDAG DEN 2. MARTS FRA KL. 10.30-11.30

2 eksemplarer af synopse (èn til hver lærer samt én til hvert gruppemedlem)
Produktet (USB-stik med den �l der skal bruges. Fysiske produkter stilles i klassen).
Manuskript til fremlæggelsen

ALLE ELEVER FREMLÆGGER TIRSDAG D. 6. MARTS OG FÅR FØRST
FRI, NÅR ALLE HAR FREMLAGT.

Eleverne vurderes ved en mundtlig udtalelse samt en karakter. De vurderes ud fra �g. kriterier:

Opgavens faglige indhold
Arbejdsprocessen
Produktet
Fremlæggelse og formidling.

 

Andre oplysninger:

Alle elever bør medbringe deres egne computere.
Eventuelle transportudgifter i forbindelse med projektopgaven er for egen regning.
Jeres forældre bedes tage stilling til, om I må forlade skolen i projektugen. Dette
gøres i kontaktbogen på forældreIntra.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 5

FORBEREDELSE

DELEMNER

Det er vigtigt, at gruppen sammen �nder ud af, hvad jeres delemne skal være.
Det er vigtigt at �nde noget, der interesserer dig men ikke nødvendigvis noget, du ved en
masse om i forvejen.
Projektopgaven handler også om at stille nogle spørgsmål, som man skal forsøge at �nde
svar på.

Orientering om pojektopgaven

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395802/materialeliste-projektopgave-uge-9-2017.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395811/orinetering-om-projektopgave-uge-9.pdf
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 6

DISPOSITION TIL PROJEKTOPGAVEN - SKITSE

DISSE PUNKTER SKAL FREMGÅ AF JERES DISPOSITION:

Gruppens deltagere
Overordnet emne/ Klassens fælles emne: En verden i bevægelse
Gruppens delemne
Gruppens problemstilling/problemstilling 
Hvilke årsager er der til...? Hvilke konsekvenser får det for...?
Projektopgavens indhold 
Hvilke områder kommer I ind på under jeres fremlæggelse
Produktbeskrivelse 
Hvad er vores kreative produkt? Hvilken funktion har det for vores projekt/i vores
fremlæggelse?

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 7

GRUPPER

I skal nu lave en gruppekontrakt. Gruppekontrakten skal a�everes til lærerne før projektugen.

I gruppekontrakten skal I opstille en slags 10 bud for jeres arbejde med projektopgaven. En
gruppekontrakt kan fx se sådan ud:

 

Gruppekontrakt

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395813/full/gruppedannelse-projektopgave.jpg
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1. Alle skal deltage aktivt i gruppearbejdet
2. Alle møder friske op til aftalt tid for at arbejde
3. Hvis der bliver kon�ikter, skal vi turde tale om det og �nde en løsning
4. Vi skal vide, hvad alle i gruppen laver
5. Osv.

GRUPPEKONTRAKT

Sæt ord på jeres forventninger til projektarbejdet og til hinanden. Brug spørgsmålene til at
opnå åbenhed og enighed om jeres forventninger:

1. Hvad er en god gruppe?
2. Hvor vigtigt er det faglige for jer? Hvor vigtigt er det sociale for jer?
3. Hvor meget tid vil I bruge på hjemmearbejde?
4. Hvad er det bedste ved at arbejde i en gruppe?
5. Hvornår kan det være svært at få et gruppearbejde til at fungere?
6. Hvad gør I, hvis et gruppemedlem ikke overholder jeres aftaler?
7. Hvad glæder I jer mest til ved projektarbejdet?

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 8

PROBLEMFORMULERING

1. BRAINSTORM

Lav en brainstorm.

Hvad ved du om emnet?
Hvad vil du gerne �nde ud af?
Hvilke interesser har du i emnet?

Slip hjernen løs og skriv alle ideer ned. Du kan altid sortere det ubrugelige fra.

AFLEVERING AF GRUPEPKONTRAKT

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395822/full/cb6913492_2400x1600.jpg
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Eksempler på problemformuleringer

2. FORMULER SPØRGSMÅL

Den bedste måde at �nde frem til problemformuleringen er simpelthen at opstille nogle
spørgende sætninger, eller med andre ord en række problemstillinger. Spørgsmålene bør
både være:

1. Dataspørgsmål (Hvad…, Hvem…, Hvor…)
2. Forklaringsspørgsmål (Hvordan…, Hvorfor…)
3. Vurderingsspørgsmål (Er det rimeligt at…, Er der sammenhæng mellem…)
4. Handlingsspørgsmål (Hvad kan man gøre for at…, Hvordan kan vi ændre…, Hvilke

muligheder…)

I et projektarbejde bør alle �re typer spørgsmål stilles. Det er ikke sikkert, at de alle sammen
skal med i selve problemformuleringen, men det er vigtigt at komme omkring dem i
arbejdsprocessen.

Det kan også være en mulighed at starte med at skrive: ”Det er et problem for os, at…” og
dernæst skrive forskellige afslutninger på sætningen.

Skriv en problemformulering

3. SKRIV EN PROBLEMFORMULERING

Formuler en kort præsentation af dit delemne. Præsentationen kan eventuelt begynde med
sætningerne ”Det undrer mig at…”, ”Det er et problem at…” eller ”Hvordan kan det være at…”.
"Hvilke årsager er der til... og hvilke konsekvenser..." Den kan også være en kort konstatering
som fx ”Martin Luther King gjorde en forskel for de sorte amerikanere”.

Skriv herefter et eller �ere korte og præcise spørgsmål, der skal være kernen i din
projektopgave. Spørgsmålene �nder du ved at sortere i dine data-, forklarings-, handle- og
vurderingsspørgsmål. Vælg nogle af de problemstillinger ud, der fungerer som en slags
paraply, og som er dækkende for �ere af delemnets problemstillinger (det vil typisk ikke være
dataspørgsmålene).

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395827/eksempler-pa-problemformuleringer.pdf
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395826/skriv-en-problemformulering.pdf
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  1: Har spørgsmålene betydning for samfundet?

  2: Er spørgsmålene interessante for dig?

  3: Kan du inddrage andres og egne holdninger og
vurderinger, når du skal svare på 
spørgsmålene?

  4: Åbner problemformuleringen op for, at du kan
opstille en række underspørgsmål, der kan 
belyse emnet?

  5: Er problemstillingen konkret og præcis – fungerer
den som en afgrænsning af din 
undersøgelse og dit stofområde?

TJEK DIN PROBLEMFORMULERING

Følgende skal a�everes og godkendes af IK og MA tirsdag d. 23. januar:

EMNE OG PROBLEMFORMULERING:

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395828/full/spoergsmalstyper.png
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 9

PRODUKT

PRODUKT

Produktet kan indeholde en teknologi og kan være alt fra et skuespil, en hjemmeside, et
interview, �lm eller et kreativt produkt. Her skal i tænke kreativt og anderledes.

Gruppe:
Emne:
Problemformulering:
Arbejdsspørgsmål:

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395818/full/produkt.jpg
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debatprogram
tegneserie lavet i GoAnimate
teaterstykke
demonstration af forsøg
�lm
brochure som indeholder en QR-kode til et forsøg eller lignende
udstilling
online avis - hjemmelavet
blog
hjemmeside
reklame
fotomontage
skyggeteater
hørespil
spil
musikvideo osv.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 10

SYNOPSE

SYNOPSE

I projektugen skal I lave en synopse og et produkt.

Det forventes, at I tager kontakt til virksomheder, foreninger, organisationer eller andre
fagpersoner med viden om jeres valgte emne.

 

Projektopgaven skal resultere i en fremlæggelse, hvor produkt og formidlingsform vælges af
dig inden for de rammer, som skolen kan stille til rådighed. Der er fem sammenhængende
skoledage, hvor der ikke er almindeligt skema til at lave det afsluttende arbejde med
projektopgaven i. (dvs. en hel uge)

Synopse - skabelon

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 11

VIDEOLOG

Jeres logbog skal ajourføres én gang dagligt. Jeres logbog skal være en video, det vil være
fælles for klassen. Logbøgerne a�everes dagligt i jeres klassekanal på Skoletube.dk, inden I går
hjem. 

Hvad har I konkret nået pågældende dag?
Hvad skal vi nå næste dag?
En beskrivelse af evt. problemer i gruppen eller i arbejdet generelt

Gruppe: 

Materialer vi får brug for: 

MATERIALELISTE

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395821/synopsis-skabelon-til-projekt-uge-9-2017.pdf
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Logbogen indgår som en del af bedømmelsen.

OBS:

I skal kalde Jeres �ler følgende

Gruppe X dag Y

Eksempel:

Gruppe 3 dag 4

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 12

SØG OG DU SKAL FINDE

Faktalink
Faktalink er en samling artikler om samfundsrelevante og aktuelle emner – fx
sport, kultur, politik, IT, trends, medier m.m. 
Faktalink er opbygget omkring de tre faneblade ”Emner”, ”Artikler a-å”, og
”Temaer”. Eleverne �nder derfor hurtigt ind til relevante artikler. Artiklerne i
Faktalink er opbygget efter en fast struktur. Alle artikler begynder med en
introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i sto�et, som ofte vil
indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig,
analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering. Alle
artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

SkoDa® - Faktalink
SkoDa - Skolernes Databaseservice,
der giver l�rere og elever adgang til
s�gning i store, eksterne,
professionelle databaser.

Infomedia
Infomedia giver direkte adgang til artikler fra samtlige landsdækkende og mange
regionale dagblade, tidsskrifter, fagblade og nyhedsbureauer. 
Pt. rummer Infomedia over 50 mio. artikler – alt fra reportager og nyhedsartikler til
biogra�er, sportsstof, anmeldelser og baggrundsartikler. Søgning på Infomedia
foregår ved indtastning af søgeord og ved at vælge/fravælge et antal kategorier.

SkoDa® - Infomedia
SkoDa - Skolernes Databaseservice,
der giver l�rere og elever adgang til
s�gning i store, eksterne,
professionelle databaser.

Polfoto

http://skoda.emu.dk/faktalink.html
http://skoda.emu.dk/infomedia.html
http://skoda.emu.dk/polfoto.html
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Polfoto giver adgang til billeder af de vigtigste begivenheder i ind- og udland. 
Polfoto er et billedbureau i Politikens Hus. Billederne er af høj kvalitet og må frit
bruges i undervisningssammenhænge – både i skriftlige produkter, på plakater og
websider.

SkoDa® - RITZAU
(tidligere POLFOTO)
SkoDa - Skolernes Databaseservice,
der giver l�rere og elever adgang til
s�gning i store, eksterne,
professionelle databaser.

Google
Google er en robot. Ingen hjælper Google med at vurdere kvaliteten af de
websider, den viser i søgeresultatet. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan Google
fungerer, og hvordan den �nder sine søgeresultater, hvis man skal lave en e�ektiv
informationssøgning.

Google

http://skoda.emu.dk/polfoto.html
https://www.google.dk/
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Biblioteksvagten
Biblioteksvagten giver svar på helt konkrete fakta-spørgsmål – men kan også
foreslå litteratur eller steder på nettet.  
Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste.
Biblioteksvagten er et samarbejde mellem 55 folkebiblioteker og et antal
forskningsbiblioteker i Danmark. 
På biblioteksvagten kan man forvente svar indenfor max. 24 timer.

Biblioteksvagten

Folketingets Oplysning
På Folketingets Oplysning kan du få svar på alt om Folketinget. Folketingets
Oplysning svarer på spørgsmål om: 
Folketinget og dets arbejde, både før og nu 
gældende regler inden for alle lovgivningsområder 
Christiansborgs historie 
kunsten i Folketinget.

Folketingets Oplysning

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395838/full/colourbox4589038.jpg
http://biblioteksvagten.dk/
http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen.aspx
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Har du spørgsmål om arbejdet i
Folketinget, lovgivningen eller
Christiansborg, kan du kontakte
Folketingets Oplysning og få hurtigt
svar. Folketingets Oplysning er en
gratis svartjeneste, der sidder klar ved
telefon, mail og chat alle hverdage fra
kl. 10 for at hjælpe dig med faktuelle
svar på dine spørgsmål.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 13

BEDØMMELSEN

BEDØMMELSEN

Karakteren gives på baggrund af følgende elementer:

Det faglige indhold
Processen
Produkt
Fremlæggelsen

DET FAGLIGE INDHOLD

Er problemstillingen omdrejningspunktet i projektarbejdet?

Er opgaven tværfaglig - samfundsfaglig- eller historisk vinkel?

Hvordan er fagenes viden, metoder og teknikker benyttet?

Har I viden om og overblik over det faglige indhold?

http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen.aspx
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395840/full/projektopgave-bedoemmelse.jpg
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Lever synopsen op til de opstillede krav?

ARBEJDSPROCESSEN

Har I arbejdet selvstændigt, koncentreret og med engagement?

Har I indsamlet information og fordybet jer i problemstillingerne?

Hvis I har arbejdet i gruppe, har samarbejdet fungeret?

Er tiden blevet disponeret fornuftigt?

PRODUKTET

Er produktet relevant for emnet?

Bliver produktet brugt i fremlæggelsen?

Hvordan er kvaliteten af produktet?

Er produktet kreativt? 

FREMLÆGGELSEN

Har I overblik og er I velforberedte?

Er fremlæggelsen klar og veldisponeret?

Er fremlæggelsen interessevækkende?

Indeholder fremlæggelsen en konklusion på problemformuleringen?

Projektopgave evaluering

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 14

FREMLÆGGELSE

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395846/projektopgave-evaluering.pdf
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Ved fremlæggelsen skal du vise dine kammerater/tilhørere, hvad du har lært.
Fremlæggelserne skal tilsammen give jer et bredere syn på problemstillingen.

FORBEREDELSE AF FREMLÆGGELSEN

Inden fremlæggelsen skal du:

Booke apparatur i god tid!
Inddele fremlæggelsen i punkter, så du kan fortælle publikum om forløbet, inden du
starter.
Finde ud af, hvor lang tid du bruger på de enkelte ting.
Have materialer klar og prøve, at alt virker.
Lave en generalprøve, så du ved, hvor lang tid de enkelte punkter vil tage at fremlægge.

HVAD ER EN GOD FREMLÆGGELSE?

Din fremlæggelse kan se sådan ud, men du kan også selv have �ere ideer til indslag.
Skriv din disposition op.
Hvad er mit emne, og hvorfor har jeg valgt det?
Hvordan hænger mit emne sammen med projektopgaven?
Fortæl om din arbejdsproces.
Gennemgå de forskellige punkter i din opgave, også dit produkt.
Din konklusion.
Måske er der plads i din tidsplan til spørgsmål og diskussion med dit publikum.

PUBLIKUMSTÆKKE - HVORDAN SKABER DU GOD KONTAKT?

Tal tydeligt.
Skab øjenkontakt.
Brug kropssprog.
Undgå at læse op - brug stikord.
Tro på det, du siger.
Smil ...
Virk engageret.

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395847/full/fremlaeggelse-1.jpg


7/3/2018 FORLØB - Meebook - læringsplatform og elevplansværktøj

https://app.meebook.com/meebooks/edit/1739352 17/19

GRUPPEFREMLÆGGELSE

Lav en plan for fremlæggelse i fællesskab.
Find en retfærdig fordeling af punkterne imellem jer.
Aftal overgange: Hvor og hvordan I giver punkterne videre til hinanden.
Læg en strategi, så I får sagt nogenlunde lige meget.
Respektér hinandens taletid – lad være med at afbryde, selv om du måske ikke er enig i
det, der bliver sagt.

KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 15

EVALUERING

EGENVURDERING

https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395853/full/312-x-194-erfa-gruppe.jpg
https://app.meebook.com/meebooks/edit/download/Meebook_Model_Chapter_Section/7395856/full/under-lupen.jpg
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KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 16

EN HUSKELISTE TIL PROJEKTOPGAVEN I 9. KLASSE

DEN SKRIFTLIGE DEL

I den skriftlige del af jeres projekt (også kaldet synopse) skal I huske følgende: 
 Forside med titel, samt navne på gruppemedlemmer og klasse 
 Indholdsfortegnelse med sideantal 
 Overordnet emne 
 Delemne 
 Problemformulering 
 Emnebegrundelse 
 Beskrivelse af arbejdsprocessen 
 Konklusion 
 Litteraturliste (Husk at der er helt bestemte regler for litteraturliste) 
 Evt. bilag

  1: Problemformulering: 
Jeg ved, hvad en problemformulering er.

  2: Problemformulering: 
Jeg ved, hvordan jeg bruger min
problemformulering.

  3: Problemformulering: 
Jeg ved, hvordan jeg perspektiverer og vurderer min
problemformulering.

  4: Arbejdsproces: 
Jeg kan forklare min arbejdsproces

  5: Arbejdsproces: 
Samarbejdet i gruppen gik godt, og vi kunne løse
udfordringer med hjælp

  6: Arbejdsproces: 
Vi kunne i gruppen strukturere vores arbejde og
rettede os efter den vejledning vi �k.

  7: Produkt: 
Jeg kan forklare, hvad mit produkt er og kan

  8: Produkt: 
Jeg kan begrunde mit valg af produkt i forhold til min
problemformulering

  9: Fremlæggelse: 
Jeg ved, hvordan der er sammenhæng mellem mit
problem, produkt og udtryksform

  10: Fremlæggelse: 
Jeg ved, hvordan jeg kan kvali�cere min
udtryksform?
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PRODUKTET

I princippet kan du vælge mellem utallige udtryksformer. Men vælg en udtryksform, der passer
til pointerne i din fremlæggelse.

KAPITEL FÆRDIG


