PROTOKOLL
2009-05-29
Institutionen för kommunikation
och design

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN
Tid: Klockan 11.00
Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105
Närvarande: Morgan Rydbrink, Erik Westermark, Lina Lind, Jimmy Berggren, Jan
Boman, Dennis Larsson

§ 1.

Mötets öppnande
a. Mötet öppnades

§ 2.

Val av sekreterare
a. Morgan Rydbrink valdes till sekreterare

§ 3.

Val av justeringsman
a. Dennis Larsson valdes till justeringsman

§ 4.

Dagordningens godkännande
a. Dagordningen godkändes

§ 5.

Vårens kurser 2009 År 1
a. Kommunikation och kognition: Kursen ansågs generellt vara bra. Både
föreläsningar och tillhörande seminarier ansågs vara bra förankrade i
varandra. En del tyckte att kurslitteraturen var trögläst, men att hemtentan
belysta kurslitteraturens huvudelement på ett bra sätt. En del klagomål
framfördes då vissa lärare var sena till seminarier vilket gjorde att dessa
inte kunde genomföras.
b. Projektledning: Generellt var alla nöjda med kursen både vad gäller
föreläsningar, seminarier och tillhörande praktiska uppgifter. Flera tyckte

Postadress
391 82 Kalmar

Besöksadress
Norra v. 47

Telefon
0480-44 63 00

Hemsida
www.te.hik.se

Postgiro
95 42 96-0

PROTOKOLL
2009-05-29
Institutionen för kommunikation
och design
att gruppdynamiken var svår att bemästa, inte minst med blandade
grupper. Kanske behövs en tydligare styrning av dessa grupper inför nästa
år då den student som tilldelas projektledarrollen inte nödvändigtvis har
tillräcklig erfarenhet ännu. En del tyckte även att handledningen under
projektets gång ofta inte gav så mycket.
c. Webbutveckling med databas: Flera tyckte att kursen, precis som tidigare
år, var svår. Dock tyckte de att den generellt kändes bra. Däremot var det
vissa problem med att hänga med då flera olika moment (MDI och
databas) gick i varandra. Det efterfrågades att man till nästa år bör
renodla dessa och lägga varje moment för sig vilket och skall försöka
eftersträvas från programledningens sida.
i. Synpunkter på att utvärderingen var en repetition av det som gåtts
igenom i tidigare kurser framkom. Detta berodde på en annan
lärare i kursen människa – dator interaktion med ett annat upplägg
än tidigare. Det lovades att detta skall ses över inför nästa år.
Kurslitteraturen ansågs bra. På föreläsningar var det vid vissa
tillfällen dålig närvaro. Både studenter och deltagande lärare
tyckte att man kan införa obligatorisk närvaro på samtliga
föreläsningar.
ii. Läraren för databasen ansågs av alla vara bra, även om ämnet är
svårt. Det efterfrågades att allt laborationsmaterial skall vara
uppdaterat så att detta stämmer med årets uppgifter då det i vissa
fall fanns en del fel. Flera tyckte även att laborationerna i databas
skall räcka som examination, inte AKS utöver detta. De på distans
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efterfrågade daglig kort handledning snarare än några dagar i
veckan så att de inte förlorar så mycket om de hade korta frågor.
iii. Det individuella projektet tyckte alla var kul, däremot lite för
begränsat.
§ 6.

Vårens kurser 2008 År 2
a. Designmetoder och processer: Flera tyckte att lärarna var bra, däremot
kom informationen på kurshemsidan ut allt för sent och de på distans
förlorade härmed även en veckas arbete i början vilket gjorde att de hela
tiden fick arbete i uppförsbacke. Det efterfrågades en större tydlighet och
mer och oftare information. En del föreläsningar försvann eller blev dåligt
inspelade även vilket gjorde det svårt att hänga med. I skissbiten av kursen
efterfrågades en tydlig materiallista redan från början. Flera studenter
hade här införskaffat material för en stor summa pengar vilket de sedan
inte använde sig av alls. Betygen kom även in allt för sent vilket gjorde att
en del fick problem med CSN inför sommaren. Detta måste ordnas inför
nästa år. De metoder som lärdes ut kändes generellt bra och nyttiga.
Introduktionen för distansstudenterna ansågs vara av stor vikt, under
förutsättning att det som koms överens även uppfylls från kursledningens
sida.
b. Designprojekt: Uppgiften kändes av alla allt för luddig och det lades ner
mycket tid på förarbetet. Dock framkom det att detta förstås också är en
del av designprocessen, och en viktig sådan. Hade studenterna dock fått
ett mer konkret problem från början hade de också haft lättare att direkt
se olika lösningar på dessa istället för att behöva ta fram problemet
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själva. Det efterfrågades även mer kritik på handledningen så att
studenterna får mer att arbeta med.
c. Datormedierad kommunikation: Kursen hade en bra struktur och bra
rutiner. Dock ansåg flera att denna kurs hamnade på efterkälken då
mycket tid fick läggas på designprojektet, vilket alla tyckte var synd.
Föreläsningar och seminarier ansågs vara bra, däremot efterfrågades en
bättre kurslitteratur då denna ansågs vara allt för tunn. En tydligare
struktur inför artikelskrivandet efterfrågades också så att det går fortare
att komma igång. Dock är förstås också detta en del av övningen med just
artikeln, däremot kan en tydligare handledning hjälpa detta.
§ 7.

Vårens kurser 2008 År 3
a. Projekt med vetenskapsteori: Kursen ansågs mycket bra och alla tyckte att
det var bra att praktiskt tillämpa sina kunskaper i ett ”skyddat” läge. Både
handledningen och den feedback som gavs var bra. Vetenskapsteorin
kändes ibland lite luddig och svår att sätta i sitt sammanhang i förhållande
till det praktiska arbetet.

§ 8.

Virtuella klassrummet
a. Det informerades om att det virtuella klassrummet håller på att göras om
med bättre utrustning så att dessa kan användas i större utsträckning än de
gjort hittills.

§ 9.

Användbarhetslabbet
a. Det informerades om att en stor mängd utrustning köpts in till
användbarhetslabbet och att detta skall förläggas på Kalmar Nyckel.
Målsättningen är att detta skall vara i full gång under hösten 2009,
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framför allt inför läsperiod 2 då kursen människa – dator interaktion kör
igång.
§ 10.

Omklassificering av kurser inom programmet
a. Flera kurser inom programmet kommer att klassificeras om för att
reflektera kursernas innehåll. Detta görs främst inför fusionen mellan
högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Detta gäller främst kurser som
idag är klassade som informatik men som snarare är
informatik/datavetenskap. Detta påverkar dock inte programmet och
examen i större utsträckning på något sätt.

§ 11.

Övriga ärenden
a. Inga övriga ärenden

§ 12.

Mötets avslutande
a. Mötet avslutades

______________________________

______________________________

Morgan Rydbrink

Dennis Larsson

Programansvarig

Justeringsman
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