PROTOKOLL
2014-12-15
Institutionen för informatik

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGNER
Tid: 2013-12-15, Klockan 09.00
Plats: Kalmar Nyckel (Morgan Rydbrinks kontor) samt via Skype
Närvarande: Morgan Rydbrink, Calle Karlsson, Erik Nilsson, Erik Nilsson,
Oliver Fornander

§ 1.

Mötets öppnande
a. Mötet öppnades av programansvarige Morgan Rydbrink

§ 2.

Val av sekreterare
a.

§ 3.

Morgan Rydbrink utsågs till sekreterare

Val av justeringsman
a. Erik Nilsson valdes till justeringsman

§ 4.

Dagordningens godkännande
a.

§ 5.

Dagordningen godkändes efter att punkt 9a Valfria kurser lagts till.

År 3 Kurser våren 2014
a. Metoder för interaktionsdesign II
i. En intressant kurs med lärare från ”verkligheten”. Kursen gav helt
nya infallsvinklar på tidigare tankar och det upplevdes som positivt att
praktisera först och därefter teorisera. En kurs som gav många
tankeställare och ansågs givande. I kommande version av kursen
kommer det att vara en större inriktning mot informatik, men med
målet att behålla produktdesign som kärna.
b. Tillämpad interaktionsdesign
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i. Distansstudenter saknade inspelade föreläsningar. Lärare i kursens
ansågs i början som nedsättande och otrevliga. Dock var kursen i sin
helhet lyckad då studenterna ansåg att det fungerade mycket bra att
arbeta med skarpa projekt mot företag. Studenterna efterfrågade även
lärare som var öppna för ny teknik och inte tvärtom, vilket upplevdes
i denna kurs.
§ 6.

År 2 Kurser våren 2014 och hösten 2014
a. Metoder för interaktionsdesign I
i. Till nästa gång kursen går så kommer samma kursupplägg att
användas, men fördelningen på respektive lärares områden förändras
något så att man tid kan läggas på handledning av projektuppgiften.
b. Web management
i. Väl fungerande kurs. Kursens lärare uppskattades mycket.
c.

Design och koncepvisualisering
i. I stort sett en bra och fungerande kurs. Dock efterfrågades att
kursens inblandade lärare också skulle genomföra föreläsningar och
inte basera en kurs på föregående års kurs inspelade föreläsningar.
Examinationen behöver också ses över då huvuddelen inte blev
godkända utan kompletteringar. Kan detta förtydligas på något sätt
inför nästa år? Feedback på uppgifter efterfrågades också då denna
visserligen kom ut men allt för sent. Inför nästa år så kommer det att
vara en lite större fokus på participatory design, och inte bara en
förklaring av begreppet.

d. Brukarorienterad design
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i. En kurs med intressant innehåll. Många av föreläsningarna upplevdes
som slentrianmässiga utan genomtänkt struktur, även om de i sig var
intressanta och krävde tankearbete för att hänga med.
Föreläsningarna vara många gånger på ett för allmänt plan, vilket
gjorde det svårt att veta hur det skulle appliceras. Studenter på distans
efterfrågade inspelade föreläsningar. Betygsättningen i kursen ansågs
vara svårtolkad. Detta främst grundat i att denna upplevdes som
endast genomförd utifrån inlämnade rapporter, vilket gjorde att de
praktiska delar (som var obligatoriska) som tog upp till två tredjedelar
av projekttiden inte vägdes in alls i betyget. Det upplevdes också som
att examinator inte var samstämmig med de lärare som handlett
studenterna. Detta kommer att undersökas. Det efterfrågades även
feedback på uppgifter under kursens gång, vilket inte gavs alls. En
tidsöversikt eller motsvarande struktur som följs efterfrågades också.
§ 7.

År 1 hösten 2014
a.

Ämnesintroduktion till interaktionsdesign
a. Kursen ansågs ha ett bra upplägg som var lätt att följa. Den
visade också på flera delar som studenterna kände var relevanta
för deras valda utbildning. Slutuppgiften i kursen kändes lite väl
stor i förhållande till antalet poäng på kursen. Efter samtal
framkom det att detta troligen berodde på en för stor mängd data
att hantera för att kunna genomföra alla delar av projektet på att
tillräckligt sätt. Inför årets kurser sågs detta över och det
poängterades att studenten skulle göra en noggrann avvägning på
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hur mycket tid varje moment skall ta. Detta skall dock ses över
tills nästa år för att få en bra fördelning av tiden som läggs i
förhållande till hela uppgiften.

b. Grafiska tillämpningar
a. Bra struktur och innehåll med genomtänkt upplägg. En
fungerande kurs med bra innehåll. Lugnt och metodisk
genomgång av kursens innehåll.
c.

Klientbaserad webbutveckling
a. I stort sett en bra och fungerade kurs. Mängden javascript i
förhållande till kursens poängmängd skall ses över.

§ 8.

Övriga ärenden
a. Valfria kurser
a. Det var väldigt svårt att hitta kurser. Överlag upplevdes det som
positivt att det är öppet att själva välja inriktning, men vad händer
om studenten inte kommer in på det som sökts? Ett samarbete
utöver faktulteten gällande valfria kurser med platsgaranti
efterfrågades.

§ 9.

Mötets avslutande
a. Mötet avslutades.
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_____________________________

___________________________

Morgan Rydbrink

Erik Nilsson

Programansvarig Interaktionsdesigner

Justeringsman
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