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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, Dennis Larsson, Hannes Johansson, Linus Knutsen 

 
 
 
§ 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 med tillkommande av paragraf 11 

Användbarhetslabbet. 

§ 5. Höstens kurser 2009 År 1 

a. Människa – Dator interaktion: Kurslitteraturen ansågs vara bra. Kursen i 

stort kändes ofta tung då det var flera moment som gick parallellt men 

många grupparbeten. Det var bra att arbeta skarpt mot företag redan 

tidigt under utbildningen. I stort ansågs kursen bra och upplevdes som 

positiv. 

b. Grafisk design: Bra kurs att ha parallellt med MDI:n. Information om 

projektet kom ut för sent vilket gjorde att många inte visste att det skulle 
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genomföras. Några föreläsningar var inte distansanpassade där läraren 

visade papper och textur. Kurslitteraturen ansågs vara väldigt tunn i 

förhållande till området. Flera studenter tyckte att det inte var bra att 

använda flera olika system för att visa föreläsningar och lämna in 

uppgifter i en och samma kurs. 

§ 6. Höstens kurser 2009 År 2 

a. Tillämpad visualisering: Kursen ansågs bra och riktigt kul. Det enda 

negativa som lyftes fram var att det borde klargöras vilka pass som är 

lärarhandledda och vilka som är för enskilt arbete. 

b. Datorstödd konstruktion: Även denna kurs var bra. Programvaran inventor 

ansågs bra och relevant. Flera uppgifter kändes för lika och repetetiva. 

§ 7. Höstens kurser 2009 År 3 

a. Då inga studenter från tredje året var närvarande diskuterades dessa 

kurser inte alls. Detta främst på grund av att samtliga studenter som läste 

tredje året här tog fristående/valbara kurser. 

§ 8. Vårens kurser 2010 År 1 

a. Projektledning: Morgan informerade om att man i år kommer att fokusera 

hårdare på SCRUM och att jobba skarpt än tidigare år. 

b. Kommunikation och kognition: Då denna kurs fungerat bra tidigare kommer 

inga större förändringar att göras i år. 

c. Webbutveckling med databas: En stor förändring kommer att ligga på 

denna kurs i år, nämligen att det projekt som skall göras kommer att 

bygga på den databas som studenterna själva gör, vilket efterfrågades 
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tidigare år. Användbarhetsmomentet i kursen bygger i år också på ny 

kurslitteratur. 

 

§ 9. Vårens kurser 2010 År 2 

a. Designkurser: Dessa kommer att hålla samma format som tidigare år men 

mer fokus skall ligga på att även få upp material av bra kvalitet i god tid 

för de som läser på distans. 

b. Datormedierad kommunikation: Denna kurs har bytt kurslitteratur från 

tidigare år och hålls i år av Britt-Marie Ringfjord. 

§ 10. Vårens kurser 2010 År 3 

a. Projektarbete med vetenskapsteori: Då denna kurs fungerade bra tidigare 

år kommer inte stora förändringar att göras. Den största förändringen är 

en skarpare kontroll av den enskilde studentens arbete. 

§ 11. Användbarhetslabbet 

a. Morgan informerade om att hård- och mjukvara nu beställts till 

användbarhetslabbet och detta kommer att testas och börja användas 

under vårterminen. 

§ 12. Övriga ärenden 

a. Inga övriga ärenden 

§ 13. Mötets avslutande 

a. Mötet avslutades 
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______________________________ ______________________________ 

Morgan Rydbrink    Dennis Larsson 

Programansvarig    Justeringsman 


