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PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN 
 

Tid: Klockan 18.00 

Plats: Konferensrummet Teknikum 

Närvarande: Morgan Rydbrink, Jan Boman, Jimmy Berggren, Mikael Karlsson, 

Mario Grbac, Annika Kristiansson, Lina Lindh, Stefan Backlund, Emma Kjelsson, 

Anders Pettersson, Erik Westermark 
 
 
 
§ 1. Mötets öppnande  
 
a. Mötet öppnades.  
 
§ 2. Val av sekreterare  
 
a. Morgan Rydbrink valdes till sekreterare.  
 
§ 3. Dagordningens godkännande  
 
a. Dagordningen godkändes  
 
§ 4. Höstens Kurser 2007 ID 1  
 
a. Introduktion till interaktionsdesign: Det framkom under mötet att litteraturen kändes 
utdaterad. Det borde även funnits en fungerande kurshemsida och gärna inspelade 
föreläsningar. Jeanettes sjukskrivning påverkade kursen mycket. För många 
kommunikationskanaler inom kursen. En kursöversikt borde funnits.  
 
b. MDI: Gärna fler och kortare uppgifter istället för så många stora uppgifter för att lättare 
sätta sig in i ämnet med små överlappande inlämningar. Kanske ett projekt som påbörjades 
redan vid kursens start.  
 
c. Grafiska tillämpningar: Väldigt dålig feedback på inlämningar av photoshopdelen i 
kursen. Mer resurser behövs uppenbarligen i kursen. Gärna lite mer avancerade uppgifter för 
de som vill lära sig mer. Mer ingående diskussion om hur varje verktyg används i yrkeslivet.  
 
d. Projektledning: Lösningen efter att Jeanette föll bort var väldigt dålig. Ingen struktur.  
 
§ 5. Höstens Kurser 2007 ID 2  
 
a. Färg och Form: Bra och givande kurs. Bra även på distans och mycket bra feedback och 
dessutom bra anknytning till programmet.  
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b. Visualisering I och II: Mer information tidigare i kursen. Second Life-delen kändes inte 
givande och många övningar var alltför grundläggande. Fler sammanbundna övningar 
behövs. Läraren kändes ofta frånvarande och var överbelastad. Senare uppgifter var bättre. 
Ingen motivering till sina godkända uppgifter. Gärna jobba mer mellan 2d och 3d. Mer 
ingående samarbete mellan färg och form och visualisering. Ett önskemål om att ha 
visualisering i tredje året framkom.  
 
c. Datorstödd Konstruktion: Kändes som för mycket CAD och gammal programvara för 
distansstudenterna.  
 
§ 6. Höstens Kurser 2007 ID 3  
 
a. Methodology: Samtliga föreläsningen borde spelats in. Läraren kändes för lärd och kursen 
genomfördes på en för hög nivå på ofta dålig engelska. Projektet var bra. Dålig feedback 
genom att svaren ofta var väldigt svävande.  
 
b. Visualisering Fördjupning: Ingen feedback från läraren. Mer 3D för webben vore 
önskvärt. Mycket onödig modellering.  
 
§ 7. Kommande kurser  
 
a. En genomgång av de kommande kurserna gjordes och hur det är tänkt att dessa skulle 
läggas upp. Inga beslut eller nyheter uppkom.  
 
§ 8. Workshops  
 
a. Workshops ansågs vara bra. Dessa kommer att i största möjliga mån att genomföras under 
varje träffvecka. Vid nästa träffvecka siktar Morgan på att bjuda in företag för gemensamma 
workshops med dessa. Bra med dynamik i utbildningen.  
 
§ 9. Träffveckor  
 
a. Ett önskemål framkom om att försöka lägga dessa för att underlätta resor till och från 
Kalmar och att göra dessa så effektiva som möjligt. Även kvällar går bra för undervisning.  
 
§ 10. Övriga ärenden  
 
a. Inga övriga ärenden.  
 
§ 11. Mötets avslutande  
 
a. Mötet avslutades  

 


