
IN1060: obligatorisk presentasjon 1: Prosjektidéer 
Gruppetimene uke 10: 5-8. mars  

Denne obligatoriske gruppeoppgaven består av to deler:  
1) Presentasjon av prosjektidéer i gruppetimene uke 10. 
2) Utforming av prosjektside innen presentasjonen.  

Presentasjon i gruppetime Avtal med gruppelærer når gruppa deres skal 
presentere. Gruppas presentasjon er obligatorisk å stille opp på, men ikke alle i 
gruppa trenger å delta i selve presentasjonen. Vi anbefaler alle å høre på alle 
gruppenes presentasjoner – gjerne også prosjekter i andre øvingsgrupper.  

Presentasjonen skal vare maks fem minutter og gi en rask presentasjon av 
hva som er gjort i prosjektet til nå, og veien videre. Det bør informeres om:  

- Tema og målgruppe. - Undersøkelsesmetoder dere har benyttet til nå. Hva 
har dere lært (feil og  

gode lærdommer). - Hvordan skal videre undersøkelser skal foregå. - Idéer 
til problemløsning – gjerne løse ideer, gjerne mer enn en ide. Ta gjerne 
med noe om hvordan Arduino kan være en del av løsningen.  

Etter hver presentasjon er det satt av noen minutter til spørsmål og til feedback 
fra gruppelærer og andre inviterte.  

Det er mange grupper som skal presentere, så hold tidsfristen. Last opp lysark 
slik at de er enkelt tilgjengelige.  

Utforme prosjektside til gruppen Hver gruppe har fått tildelt en egen 
prosjektside på semestersiden til emnet. Denne skal holdes oppdatert 
gjennom hele semesteret. Alle medlemmene på hver gruppe har fått tilgang 
til å redigere siden til sitt prosjekt.  

Hvordan gruppene får tilgang til sin egen prosjektside kommer som beskjed på 
semestersiden til emnet. For å endre innholdet går dere inn på prosjektsiden 
deres og velger "Administrer dette dokumentet" nederst på siden. Har dere 
problemer, spør gruppelærer.  

Siden skal inneholde:  
- Navn på gruppemedlemmer. - Kort beskrivelse av prosjektet 



(brødtekst). Denne vises sammen med  
prosjekttittel i listen over prosjekter på emnesiden, og øverst på 
prosjektsiden. - Mer utførlig beskrivelse av målgruppe, 
datainnsamlingsmetoder benyttet  

til nå, og foreløpige idéer (avhengig av hva dere har gjort til nå). - 
Lenke til eventuelle lysark til presentasjonen. - Bilde av gruppen. Et 
felles bilde med alle gruppemedlemmene.  

Lykke til!  


