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PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN 
 

Tid: 2009-11-02, Klockan 17.00  
Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105 samt via Skype 
Närvarande: Morgan Rydbrink, Jimmy Berggren, Jan Boman, Dennis Larsson, 
Hannes Johansson, Deni Aganovic 

 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 

a. Mötet öppnades 

§ 2.  Val av sekreterare 

a. Morgan Rydbrink valdes till sekreterare 

§ 3. Val av justeringsman 

a. Deni Aganovic valdes till justeringsman 

§ 4. Dagordningens godkännande 

a. Dagordningen godkändes 

§ 5. Avslutade kurser HT 2009 År 1 

a. Introduktion till interaktionsdesign: Generellt ansågs kursen vara bra. En 

del framförde önskemål om att schemat i fortsättningen skall dubbelkollas 

då det i vissa fall var dubbelbokningar vad gäller seminarier och labb-

handledning i parallella kurser. Webbtekniken ansågs bra men i vissa fall 

svår att hänga med i då det för många var första gången de skrev kod i 

xhtml och css. I vissa fall försvårades detta av långa utläggningar under 

föreläsningarna. Usability-passet ansågs vara nyttigt samt ha en bra 

kurslitteratur på en lagom nivå för en grundkurs inom ämnet. 
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b. Grafiska Tillämpningar: Kursen ansågs vara väldigt bra med bra 

föreläsningar samt en bra lärare. Samma struktur föreslogs även ligga 

inför nästa år. 

§ 6.  Kommande kurser HT2009 År 1 

a. Grafisk Design: Förra årets protokoll från dessa kurser gicks igenom. Det 

framlades att det inför detta året kommer att vara färre lärare samt 

bättre kontakt mellan dessa för att jämna ut arbetsbördan vilket var 

huvudproblemet året innan. Det meddelades även att kursen nu ägs av 

Designinstitutionen och inte IKD som tidigare varit fallet.  

b. Människa – Dator Interaktion: Tidigare protokoll kring denna kurs gicks 

igenom. Generellt hade kursen tidigare år varit bra. Det informerades om 

att det i år gjorts en del förändringar, främst vad gäller strukturen men 

även att kursens fokus nu ligger mer mot webbdesign än mot 

interaktionsdesign. 

§ 7. Avslutade kurser HT 2009 År 2 

a. Färg och form: Det ansågs skönt att byta miljö och göra något helt annat 

samtidigt som läraren samt föreläsningar var bra och givande. Man tyckte 

att kursen gav mycket. 

b. Visualisering i 3D: Föreläsningar och uppgifter var väldigt bra. Kursen 

ansågs kul och givande. Förbättringar vad gäller närvaro under 

handledningspass efterfrågades. Generellt hade förbättringar gjorts från 

föregående år. 

§ 8. Kommande kurser HT 2009 År 2 
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a. Datorstödd konstruktion: Förra årets protokoll gicks igenom. Främst 

förbättringarna inför årets kurs är dels mer tid för handledning samt byte 

av programvara från Google Sketch-up till Autodesk Inventor. 

b. Tillämpad visualisering: Det informerades om att denna kurs i år kommer 

att vara änmer företaginriktad samt projektinriktad än tidigare för att 

praktiskt tillämpa de tekniker man lärt sig i tidigare kurser. 

§ 9. Avslutade kurser HT 2009 År 3 

a. Tillämpad interaktionsdesign: Kursen var givande och intressant. Service 

science-delen uppskattades extra mycket. Användbarhetes-biten ansågs 

vara lite för mycket repetition samtidigt som vissa ansågs att den var på 

helt rätt nivå. Mer tid för projektarbetet efterfrågades. Lärare samt 

uppgifter var bra och intressanta. Ett lite bättre samarbete från vissa av de 

deltagande företagen efterfrågades. Veckouppgifterna i kursen bör riktas 

mer mot projektuppgiften. 

§ 10. Kommande kurser HT 2009 År 3 

a. Valbara kurser: En del brister i rutiner kring välkomstbrev fanns och 

förbättringar samt bättre rutiner för detta efterfrågades både från 

studenter samt programansvarige. 

§ 11. Fusionsarbetet och lokalisering av programmet 

a. Det informerades om att Staffan Carius kommer att bli ny prefekt, att en 

ny utbildningsplan för programmet håller på att tas fram vilken beräknas 

gå i kraft 2011 samt att lokaliseringen för studenterna i Kalmar inte 

kommer att påverkas av fusionen. 

§ 12. Kursutvärderingar 
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a. Det informerades om att quicksearch även i fortsättningen kommer att 

användas för att genomföra kursutvärderingar inom programmet. 

§ 13. Övriga ärenden 

a. Kalla lokaler: Önskemål om högre värme i föreläsningssalarna 

efterfrågades. 

§ 14. Mötets avslutande 

a. Mötet avslutades 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Morgan Rydbrink    Deni Aganovic 

Programansvarig    Justeringsman 


