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Innlevering av oppgaver i Fronter. 
 
1. Hele besvarelsen skal samles til et sammenhengende dokument. 
2. Dokumentet skal leveres i Adobe pdf. 
3. Unngå grafisk støy i dokumentet. 

Skrift/fonter: skriv med fast skriftstørrelse for eksempel 12 type Arial, standard 
linjeavstand 1, uten farger. 

4. Vis evt. beregninger og forklar hvordan arbeidet er utført. 
5. Angi kilder med henvisninger i teksten og sett opp litteraturliste (forfatter årstall, 

tittel side/nr/URL/dato). 
6. Når gruppearbeid skal innleveres, skal en nøyaktig logg følge med besvarelsen. 

Loggen skal inneholde når den enkelte deltaker utførte arbeidet og hvor lang tid 
som ble brukt på arbeidet. Besvarelser som ikke er nøyaktig loggført blir ikke 
bedømt. Loggen kan medføre at de ulike prosjektdeltakerne får ulik karakter på 
besvarelsen. Alle prosjektdeltakerne må underskrive loggen. 
Eksempel på logg finner du i eget vedlegg. 

 
 
Innleveringsfrist 
Innleveringsfristen skal overholdes! 
Hvis du/dere ikke klarer å overholde innleveringsfristen, må det gis beskjed i god tid. 
Begrunnelse for forsinkelsen skal angis. Besvarelser som med gyldig grunn leveres 
etter frist skal legges i mappe ”Innlevering etter frist”. Besvarelser levert her uten 
godkjennelse vil IKKE bli vurdert. 
 
 
Tips 
- Start arbeidet i god tid! 
- Besvarelsen skal kunne leses selvstendig. 
- Unngå skrivefeil, benytt stavekontrollen. 
- Ved øvinger er det positivt at prosessen dokumenteres (oppgavetekst, 

definisjoner, programmer, skisser, egne kamera bilder, kopier av skjermbilder/print 
screens m.m.) 

- Dokumentasjonen med beskrivelse bør være så god at det gir et grunnlag for å 
gjenta øvelsen. 

- Innskanninger/bilder bør komprimeres til web oppløsning. Blir bilde ditt borte? 
Sjekk formatet, fjern linker, bruk evt. print screen, lim inn bilde på nytt. (Sjekk at 
bilder er på plass etter konvertering til pdf). 

- Generelt er det er ønskelig at du analyserer oppgaven og utdyper besvarelsen 
utover det minstekravet som oppgaveteksten krever. 

- Du bør søke å vise: Egen kompetanse, evne til å analysere/drøfte og evne til å 
benytte teorien selvstendig. 
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Eksempel på oppgaveoppbygging: 
• Innholdsfortegnelse 
• Problemstilling 
• Teori 
• Din forståelse, analyse og vurdering. 
• Refleksjon/konklusjon 
• Litteraturliste 
 
Fordel oppgavene, utfør deloppgaver. 
 
 

 
 
 
 


