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INF1510: obligatorisk presentasjon 1 

Tema: Prosjektidéer 

Grupptimene uke 10 og 11 

 

 

Denne obligatoriske gruppeoppgaven består av to deler: 

 Presentasjon av prosjektidéer i gruppetimene uke 10 og 11.  

 Utforming av prosjektside innen presentasjonen. 

 

Presentasjon i gruppetime 

Se liste over gruppefordeling for hvilken gruppetime gruppen deres skal 
presentere på. Gruppelærer for de ulike gruppetimene vil i god tid sende ut en 
epost med oversikt over hvilke grupper som skal presentere uke 10 og 11. Vi 
anbefaler alle å være med begge ukene, da det er lærerikt å se og diskutere hva 
de andre gruppene har gjort, og planlegger videre.  

 

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

 

1. Tema og målgruppe. 

2. Undersøkelsesmetoder benyttet til nå. Hva gikk galt, hva gikk bra, og hva 
lærte dere.  

3. Hvordan videre undersøkelser skal foregå.  

4. Minst to (løse) idéer til hvordan problemstillingen kan løses. Si gjerne 
også noe her om hvordan Arduino kan være en del av løsningen.  

 

Det er mange grupper som skal presentere, så hold dere til tidsfristen. Ha 
eventuelle lysark enkelt tilgjengelig, slik at dere kommer raskt i gang med 
presentasjonen. Etter fem minutter med presentasjon vil det være spørsmål 
og diskusjon med utgangspunkt i det dere har presentert.   

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1510/v17/semesterprosjekt/inf1510-v17-prosjektgrupper.pdf
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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.  

Deres gruppe skal finnes i denne listen. For å endre innholdet går dere inn på 
prosjektsiden deres og velger "Administrer dette dokumentet" nederst på 
siden. Ved problemer, spør gruppelærer.  

 

Siden skal inneholde: 

1. Navn på gruppemedlemmer.  

2. Kort beskrivelse av prosjektet (brødtekst). Denne vises sammen med 
prosjekttittel i listen over prosjekter på emnesiden, og øverst på 
prosjektsiden.  

3. Mer utførlig beskrivelse av målgruppe, datainnsamlingsmetoder benyttet 
til nå, og foreløpige idéer (avhengig av hva dere har gjort til nå). 

4. Lenke til eventuelle lysark til presentasjonen. 

5. Bilde av gruppen. Et felles bilde med alle gruppemedlemmene.  

 

 
 
 
 
Lykke til! 
 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1510/v17/prosjekter/

