
Information om projekt – hållbar utveckling 
I den sista läsperioden av höstterminen görs ett projekt i Datateknik, introduktionskurs. Varje 

projektgrupp har sex eller sju deltagare.  

Följande moment finns i projektet. Observera att de flera av dessa har obligatorisk närvaro! 

1. Föreläsning den 8 november klockan 13-15 i E230  

2. Föreläsning den 12 november klockan 8-10 i E230 

3. Delleverans 1 den 22 november klockan 13-16 i C628 Obligatorisk närvaro på gruppens tid! 

4. Delleverans 2 den 6 december klockan 13-16 i C622 Obligatorisk närvaro på gruppens tid! 

5. Inlämning av webbplats och kravspecifikation senast den 10 december 

6. Presentation den 13 december Obligatorisk närvaro! 

Om man missar ett obligatoriskt moment så medför det en omfattande ersättningsuppgift.  

1. Föreläsning den 8 november 
Arbete i projekt introduceras. Arbete i det egna projektet påbörjas.  

2. Föreläsning den 12 november 
Hållbar utveckling introduceras. En genomgång av vanliga fel på webbsidor som ska undvikas.  

3. Delleverans 1 den 22 november 
Följande ska vara klart: 

 En kravspecifikation för webbplatsen 

 En projektplan 

o En tidplan 

o Ground rules 

o Vilka roller gruppens medlemmar har 

 Vilka ämnen som ni tar upp på webbplatsen 

 Skisser på hur webbsidorna ska se ut på dator eller på papper 

Följande tider gäller för grupperna: 

1 13.00 – 13.10 

2 13.10 – 13.20 

3 13.20 – 13.30 

4 13.30 – 13.40 

5 13.40 – 13.50 

6 13.50 – 14.00 

7 14.00 – 14.10 

8 14.10 – 14.20 

Lokal: C628  



4. Delleverans 2 den 6 december 
Följande ska vara klart: 

 En prototyp som ska kunna visas på dator 

 En uppdaterad kravspecifikation 

Följande tider gäller för grupperna: 

8 13.00 – 13.10 

7 13.10 – 13.20 

6 13.20 – 13.30 

5 13.30 – 13.40 

4 13.40 – 13.50 

3 13.50 – 14.00 

2 14.00 – 14.10 

1 14.10 – 14.20 

Lokal: C622 

5. Inlämning senast den 12 december 
Senast den 12 december ska följande två filer skickas till christian.nyberg@eit.lth.se: 

 Hela webbplatsen (i en zip-fil)  

 Slutversionen av kravspecifikationen 

6. Presentation den 13 december 
Alla i en grupp ska deltaga aktivt i presentationen. Den ska omfatta: 

 En demo av webbsidan 

 Motivering av designvalen 

Ni ska också lämna in ett undertecknat gruppintyg. Målgruppen för presentationen är era kursare. 

Varje grupp har sju minuter på sig för presentationen.  

Presentationen äger rum på följande tider:  

Grupp 1, 2, 3 och 4: klockan 13.15 – 14.00 i C525 
Grupp 5, 6, 7 och 8: klockan 14.15 – 15.00 i C525 
 
Grupp 1-4 ska vara närvarande hela tiden 13.15 – 14.00, men behöver inte komma 14.15 – 15.00. På 
samma sätt så måste grupp 5-8 vara närvarande hela tiden 14.15 – 15.00, men behöver inte komma 
13.15 – 14.00.  
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