
in1060 våren 2020 

Evalueringskriterier / sensorveiledning in1060 våren 2020. 

Fakultetet har bestemt at alle eksamener våren 2020 skal vurderes med karakterene bestått / ikke-bestått. 

Fakultetet henviser til nettsider som sier at: for alle emner hvor karakterskala er besluttet endret fra 

bokstavkarakterer til «bestått / ikke-bestått», gjelder følgende angivelse av karakterkravet: «For å oppnå 

resultatet «bestått» må man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår av læringsbeskrivelsen, og vise 

tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk kompetanse.» 

 

I dette notatet vil jeg konkretisere hva de generelle vurderingsbeskrivelsene betyr i in1060. Jeg gjengir først de 

generelle beskrivelsene fra fakultetets nettsider før jeg konkretiserer dem for in1060. 

Bestått 

Besvarelsen/presentasjonen viser at kandidaten har bred faglig kunnskap innen hele emnet, og god 
kunnskap innen de mest sentrale områdene. Bruken av fagterminologi er tilfredsstillende og 

besvarelsen/presentasjonen er klar og presis. Kandidaten viser også god faglig vurderingsevne og 
selvstendighet. Hvis laboratoriearbeid, feltarbeid og lignende inngår i eksamenen, må kandidatens 

tekniske ferdigheter være tilstrekkelig til å kunne gjennomføre slike oppgaver på en selvstendig og 

sikker måte. 

Kravet om bred kunnskap i emnet betyr at det ikke kan være store kunnskapshull innen pensum. 

Manglende eller utilfredsstillende besvarelse av enkelte oppgaver kan derfor ikke kompenseres ved 
svært god besvarelse av andre. Oppgavene kan likevel vektes ulikt under vurderingen, avhengig av 

hvor sentrale de er for emnet. 

Ikke bestått 

Besvarelsen/presentasjonen viser at kandidaten har mangelfull kunnskap innen sentrale områder 
av pensum, eller betydelige kunnskapshull i mer perifere temaer. Kandidaten har ikke tilstrekkelig 

faglig kunnskap, metodiske ferdigheter eller generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde 
læringsutbyttet fra emnet på en selvstendig måte. 

 

Om karakterer i in1060 
Eksamen i in1060 er tredelt: prosjektrapport, video + teknisk dokumentasjon, og en individuell oppgave. 

1) Prosjektgruppa får karakter basert på hvordan prosjektet er dokumentert i gruppas rapport. Prosjektet og 

dokumentasjonen i prosjektrapporten er gruppeoppgaver som gir samme karakter til alle i prosjektgruppa.  

2) I tillegg vurderes eksamensinnlevering nr. 2: en video som presenterer designresultatet / prototypen og 

teknisk dokumentasjon for prototypen. Karakteren for gruppa kan justeres basert på vanskelighetsgrad og 

kvalitet i det tekniske arbeidet. Videoen teller i helhetsvurderingen av prosjektet. 

3) Hvert enkelt gruppemedlem får en karakter på den individuelle eksamensinnlevering nr. 3. Den individuelle 

oppgaven inneholder 3 deler: 1) kunnskapsspørsmål (fra pensum), 2) refleksjon over prosjektarbeidet, og 3) 

bruk av teori på praksis. Det er mulig for en student som ikke består sin individuelle eksamen å bli vurdert 

som ikke-bestått selv om prosjektrapporten er bestått.  

 

Prosjektene i in1060 vurderes ut fra antall ukeverk, dvs antall personer, normalt vil det si ca 4 ukeverk per 

person i ca 16 uker. I 2020 vil forventningene til antall ukeverk vær mindre pga stengingen av UiO og Ifi fra 

den 16. mars. Kravene til bruksundersøkelser og prototyping vil også reduseres til det som kan forventes fra en 

prosjektperiode med hjemmekontor og karantene i store deler av samfunnet, og i store deler av prosjekt.  
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Karakterene settes basert på om studentene viser at de har oppnådd læringsmålene i emnet, se følgende 

beskrivelser fra emnets hjemmeside: 

 

I dette emnet vil du lære hvordan forståelse av brukernes behov gir grunnlag for design, og 
hvordan prototyper og designforslag kan gi brukerne bedre grunnlag for å formulere sine behov. 

Du kommer til å planlegge og gjennomføre et prosjekt hvor du skal designe og bygge en digital 
prototype for og med en valgt brukergruppe. Prosjektet skal presenteres muntlig, skriftlig og 

gjennom demonstrasjoner. Det legges vekt på hensiktsmessig valg og bruk av metoder og teknikker, 

samarbeid i prosjekter og evaluering av prosesser og resultater. 

Etter å ha fullført IN1060 kan du: 

• planlegge, gjennomføre og evaluere et designprosjekt som involverer brukere 
• planlegge og gjennomføre flere typer undersøkelser av brukskontekst 

• formulere designkrav basert på egne bruksundersøkelser 

• samarbeide med brukere om design-forslag, prototyper og evaluering gjennom hele 
designprosessen 

• karakterisere og evaluere hva og hvordan brukerne har påvirket i design-resultatet 

 

Pensum inneholder kapittelutkast 1-8 og 8 artikler og er forelest. Pensum gir begreper for å 

beskrive og analysere eget prosjekt, både prosessen og innholdet i prosjektet. Begrepene og 

temaene i pensum er verktøy for å reflektere og lære fra egne prosjekterfaringer.  

Sensorveiledning for in1060 
En konkretisering av læringsmålene for in1060 vil være punktene 1-6 nedenfor. Punktene er 

formulert som at de gjelder prosjektet i in1060, men det forutsettes at studentene bruker begreper 

fra pensum når de beskriver, analyserer og evaluerer prosjektet sitt. 

1) tema: designprosjekt som involverer brukere 

a) planlegge prosjektet og revurdere planene når forutsetningene endres 

b) gjennomføre planene og beskrive og begrunne alle delene i prosjektet 

c) evaluere underveis og i ettertid 

d) samarbeide i prosjektgruppa i prosjektet 

2) tema: flere typer undersøkelser av brukskontekst 

a) planlegge undersøkelsene og revurdere planene når forutsetningene endres 

b) gjøre undersøkelser til god forståelse er oppnådd 

c) få erfaring med flere typer undersøkelser  

d) velge hensiktsmessige metoder og teknikker for å forstå aktuell brukskontekst  

3) tema: designkrav basert på undersøkelser 

a) begrunne designkrav og -ideer i analyser av egne bruksundersøkelser  

b) formulere designkrav og -ideer (konsept / form-konsept / visjon / målbilde) 

c) forstå hvordan brukernes behov gir grunnlag for design 

4) tema: bruksorientert design / Design Med Brukere: designprosessen 

a) samarbeide med brukere om designforslag (krav, konsept / form-konsept osv) 

b) samarbeide med brukere om prototyper (formgi, konkretisere og evaluere) 

c) designe og bygge en prototype med Arduino som sentral teknologi 

d) samarbeide med brukere i hele designprosessen  

e) forstå hvordan konkrete designforslag og prototyper gir brukerne bedre grunnlag for å 

formulere sine behov (og delta i design) 

5) tema: bruksorientert design / Design Med Brukere: brukernes innflytelse / deltakelse 

a) karakterisere hva og hvordan brukerne har påvirket designresultatet 

b) evaluere kvaliteten i designprosess og -resultat  

6) presentere prosjektet muntlig, skriftlig og gjennom demonstrasjoner  
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Eksamensinnlevering nr. 1 er en rapport som skal dokumentere prosjektarbeidet i in1060. Hele 

prosjektgruppa er ansvarlig for rapporten og det som står der. 

Bestått i in1060 

 

 generelt i in1060 

i bred faglig kunnskap innen hele 

emnet 

Gjennomføre alle delene av Design Med Brukere (DMB): 

planlegging, undersøkelse og analyse, design (konsept, form mm), 

bygge prototype, tilrettelegge for brukerdeltakelse i design og 

evaluering, organisere arbeid og samarbeid i prosjektgruppa. Bruke 

pensum i beskrivelse og analyse. Reflektere over læringsutbyttet. 

ii god kunnskap innen de mest 

sentrale områdene, ingen store 

kunnskapshull i pensum 

Demonstrere svar på spørsmål 1-5 i rapportering (nr 6). Vise 

forståelse av og kunne svare på spørsmål fra hele pensum, vise 

kunnskap om alle delene av DMB 

iii bruken av fagterminologi er 

tilfredsstillende 

Bruke begreper (fagterminologi) fra pensum for å beskrive alle 

delene av DMB (se ovenfor) i prosjektrapport og individuell 

oppgave. Bruker alle viktige begreper og bruker dem riktig 

iv besvarelsen er klar og presis Rapport og video har god struktur og dekker alle viktige sider ved 

prosjektet. Tydelig hva som er gjort og ikke, og hvorfor (mål og 

evaluering av resultat). Begreper brukes i beskrivelse og analyse.  

v god faglig vurderingsevne Gode valg av metoder og teknikker til undersøkelser, analyse og 

design, gode valg av konsepter med mer, gode tekniske valg. Gode 

(og kreative) valg da prosjektet møtte Corona-krisen (revurdering 

av metoder, gjennomføring, prototyping, prosjektarbeid mm).  

vi selvstendighet Samme som over, men med mer fokus på individuelle ferdigheter 

og selvstendig forståelse av pensum og bruk av pensum i prosjekt. 

vii gjennomføre oppgaver sikkert & 

selvstendig, tekniske ferdigheter  

(for følgende deler av DMB) 

Kunnskaper og ferdigheter i DMB som demonstreres i prosjekt-

rapport og i individuell oppgave: kan studenten gjennomføre DMB 

på egen hånd? Har studenten forstått og kan bruke pensum?  

-1 feltarbeid & analyse Kan velge hensiktsmessige metoder og teknikker, planlegge og 

gjennomføre undersøkelser og analyse, har lært gjennom erfaring. 

-2 design & prototyping Kan bruke analyser til å designe konsept og teknisk kompetanse i   

å utvikle formkonsept, kan designe og bygge prototyper, viser 

teknisk kompetanse utover Arduino-obligene (i prototype eller 

diskusjon) 

-3 designsamarbeid med brukere Har planlagt og gjennomført samarbeid med brukere i prosessen.    

NB: under Corona-krisen kan ikke forventes tett samarbeid med 

brukere: her blir det viktig hvordan det argumenteres for brukeres 

behov og om og hvordan brukere har blitt involvert i design eller 

evaluering under prototypingen. Diskusjon blir viktig her i 2020.  

-4 prosjektarbeid & samarbeid 

internt 

Har gjennomført prosjektet: organisert arbeidet og skapt samarbeid. 

Har klart å håndtere kriser (for eksempel Corona), problemer og 

eventuelle konflikter på en konstruktiv måte. Har reflektert over 

egen rolle og egne lærdommer fra prosjektsamarbeidet til senere 

prosjekter 

viii jevn besvarelse: alle svar må være 

tilfredsstillende 

Alle elementer besvart: alle læringsmål dokumentert oppnådd og  

hele pensum er forstått og brukt.  

Våren 2020 vil vi ikke forvente 

 at feltarbeidet har inkludert observasjon og intervju av en og samme gruppe brukere: minimumskrav er mer 

enn ett intervju med en bruker (f.eks. flere intervjuer med en bruker eller et intervju med flere brukere) og 

observasjon av relevant aktivitet. Intervju med ressurspersoner og eksperter kan kompensere for få brukere 

 at prosjektene har klart å samarbeide med brukere over tid: minimumskrav er å undersøke en brukskontekst, 

diskutere konsept med en bruker med tilsvarende brukskontekst, evaluere minst en prototype med en bruker 

med tilsvarende brukskontekst. Ved manglende tilgang til brukere kan eksperter eller ressurspersoner brukes. 
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 at prototypene har høy oppløsning: minimum er en fysisk prototype i materialer som er mulig å få tak i 

(papp, tekstil, tre, plast ol.) og en Arduino-kode som fungerer. Ulike deler av løsningen kan demonstreres 

hver for seg. Hvis gruppa har forsøkt, men ikke fått tilgang til nødvendige deler, kan en forklaring av 

hvordan prototypen kunne implementeres inkluderes i besvarelsen (NB gjelder deler som antas tilgjengelig i 

et normalt semester). Vi antar at prosjektgruppa har hatt tid til å dele Arduino-ressurser (sett eller deler av 

sett) og at de har organisert prototypingen som et samarbeid selv om de kan ha vært fysisk på ulike steder.  

 

Ikke bestått 

generelt i in1060 

mangelfull kunnskap innen sentrale 

områder av pensum eller betydelige 

kunnskapshull i mer perifere temaer 

Kan ikke demonstrere kunnskap utover hverdagslig omtale av 

sentrale temaer og/eller formuleringer fra pensum / forelesninger 

som ikke anvendes på eget prosjekt eller forklares (riktig).   

Sentrale områder i in1060: begreper og praksis fra feltarbeid, design 

og designprosesser, DMB: deltakelse i design. Praksis fra prosjekt-

arbeid og -samarbeid. Selvstendig refleksjon over disse temaene. 
Forstå hva DMB er. 

Perifere temaer i in1060: interaksjon, historikk, in1050-metoder 

ikke tilstrekkelig faglig kunnskap til å 

bruke læringsutbyttet fra emnet på en 

selvstendig måte 

Viser prosjektgruppa at de kan bruke pensum i in1060 til å forstå 

DMB? Viser prosjektgruppa manglende forståelse for DMB (og 

sentrale områder i in1060) som gjør at prosjektet ikke har klart å 

gjennomføre deler av DMB? Viser enkelte av prosjektgruppas 

medlemmer betydelig mindre forståelse for (de sentrale områdene i) 

in1060 enn de andre i gruppa? Har gruppa eller individer i gruppa 

ikke nok kunnskap til å gi selvstendige bidrag i en DMB-prosess?  

ikke tilstrekkelig metodiske ferdigheter 

eller generell kompetanse til å bruke 

læringsutbyttet fra emnet på en 

selvstendig måte 

Viser prosjektgruppa og alle gruppas medlemmer individuelt at de 

kan gjennomføre feltarbeid, design og designprosesser, deltakelse i 

design, prosjekt-arbeid og -samarbeid på en selvstendig måte?  

 

 

Eksamensinnlevering nr. 2 (video) skal dokumentere og presentere løsningsforslaget: 

1) at det virker,  

2) hvordan det virker og  

3) hvordan det virker i bruk.  

Hele prosjektgruppa er ansvarlig for eksamensbesvarelsen, som består også av teknisk dokumentasjon av 

prototypen. Både dokumentasjonen og koden blir lest som en del av sensuren. Dersom det presenteres noe i 

videoen eller prosjektrapporten som ikke er implementert i koden, uten at dette kommer tydelig fram betraktes 

som fusk, og vurderes negativt. 

 

bestått ikke-bestått  

Presenterer temaet for prosjektet, kort om hva 

undersøkelsen har gått ut på, og argumenterer for 

konsept og form-konsept. 

God ”pitch (som formidler prosjektets resultat 

”kort og godt”) 

God fortelling, velstrukturert historie  

Klarer ikke å formidle temaet i prosjektet. 

Klarer ikke å formidle konseptet / form-konseptet for 

design av prototypen 

 

Dokumenterer at og hvordan prototypen virker 

(evt. hvordan den kunne ha blitt implementert) 

Demonstrerer hvordan løsningen inngår i bruk i 

minst en (helst flere) brukssituasjoner 

Demonstrerer hvordan designforslaget utnytter 

egenskaper ved Arduino 

Dokumenterer ikke at prototypen virker eller hvordan den 

virker 

Presenterer ikke løsningen i en brukssituasjon  

Bruken virker lite sannsynlig og lite troverdig 

Mange eller alle medlemmene i gruppa er med i 

presentasjonen på en naturlig måte 
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Våren 2020 vil vi ikke forvente 

 at videoen presenterer en ekte brukssituasjon i en ekte brukskontekst med ekte brukere: minimum er et 

scenario der prototypens rolle blir presentert i et skuespill av gruppas medlemmer. Absolutt minimum er 

tegnet scenario (storyboard, serie med lysark)  

 at demonstrasjonen av Arduino-delen av videoen er innspilt av gruppa: minimum er en video av Arduino-

løsningen (eller av alle delene av løsningen) som viser at den er implementert og at videoen er fra et eller 

flere gruppemedlemmers hjemmekontor (eventuelt ute) der et eller flere gruppemedlemmer viser fram 

løsningen (løsningsdelene). 

 

Både presentasjon av prototypen og av prototypen i bruk er nødvendig å ha med. 

 

Eksamensinnlevering nr. 3 er en individuell oppgave som skal gi den enkelte student mulighet for å vise sine 

individuelle ferdigheter og kunnskaper etter å ha lest og diskutert pensum, og ha gjennomført et prosjekt i 

samarbeid med andre studenter og med brukere involvert i en eller annen grad.  
 

Evalueringskriteriene er de samme som for prosjektrapporten beskrevet ovenfor. På fakultetets nettsider står 

det: 

Eksamen skal være et selvstendig arbeid. På hjemmeeksamen er det tillatt å bruke alle tilgjengelige 

kilder. Utover dette gjelder alminnelige eksamensvilkår: 

Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, eller å 
distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Slik kommunikasjon er å anse som fusk. 

Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og plagiatkontroll. 

 

I in1060 oppfordrer vi prosjektgruppa til å diskutere pensum og reflektere over prosjektet sammen, slik at alle 

bidrar til gruppas prosjektrapport. Det betyr at mange av spørsmålene i den individuelle oppgaven vil bli 

diskutert i prosjektgruppa (det er ikke juks), men hver enkelt student må også kunne demonstrere hva han/hun 

har lært og at hun/han kan gjennomføre bruksorientert design / DMB på en sikker og selvstendig måte.  

Den individuelle besvarelsen ses i sammenheng med prosjektrapporten, og de individuelle besvarelsene for en 

prosjektgruppe leses samlet, i etterkant av lesing av gruppas rapport. Vi forventer at alle medlemmene i gruppa 

viser samme kunnskapsnivå i sine individuelle besvarelser som i grupperapporten, men også at de ikke skriver 

akkurat det samme i sine besvarelser. I den individuelle rapporten kan hver enkelt student få vist at hun/han 

har lært det hun/han skal og har bidratt i prosjektet. Dersom noen skiller seg tydelig negativt ut (vesentlig 

mindre reflektert enn de andre), vurderes de spesielt nøye. 

 

 


