PROTOKOLL
2015-11-03
Institutionen för informatik

PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGNER
Tid: 2015-12-15, Klockan 09.00
Plats: Kalmar Nyckel (Morgan Rydbrinks kontor) samt via Skype
Närvarande: Morgan Rydbrink, Erik Nilsson, Erik Nilsson, Louise Zachrisson,
Emma Pettersson

§ 1.

Mötets öppnande
a. Mötet öppnades

§ 2.

Val av sekreterare
a. Morgan Rydbrink valdes till sekreterare

§ 3.

Val av justeringsman
a. Erik Nilsson valdes till justeringsman

§ 4.

Dagordningens godkännande
a. Dagordningen godkändes

§ 5.

År 1 HT15
a. 2015 Ämnesintroduktion till interaktionsdesign
i. Huvuddelen tycker att det generellt fungerat bra. Informativa
föreläsningar och bra hjälp med handledning. Bra med föreläsningar
med efterkommande handledning. Det avslutande projektet var väl
utspritt över flera dokument vilket gjorde det svårt att få en snabb
överblick. Om det går att samla till kommande kurser så skulle detta
underlätta ytterligare. Informationsflödes vid diskussioner får gärna
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styras än mer för att underlätta. Bra att ha både muntlig och skriftlig
handledning.
§ 6.

År 2 VT14 och HT15
a. 2015 Brukarorienterad design: Det var oklart kring vilka föreläsningar som
skulle spelas in. Det är svårt att planera om man inte vet om/när man
behöver finnas på plats. Det efterfrågas även lärare som känner sig bekväma
med att bedriva distansundervisning fullt ut. Distansstudenterna ansåg att de
var bortglömda vid slutpresentationen då den genomfördes via länk på
ostadig lina samt i en bullrig miljö. Tid för redovisning för distansstudenterna
var även denna väldigt kort. Detta resulterade i att samtliga distansstudenter
kände sig förbisedda, osedda och i förlängningen oviktiga. Denna typ av
redovisningar måste förberedas betydligt mer.
b. 2014 Design av grafiska gränssnitt
i. Kursen upplevs som jättebra, vilket var bra i förhållande till andra
kurser som gick under andra året. Kursledning anses mycket bra.
c. 2014 Grafisk design
i. Kursen upplevdes som riktigt bra med entusiastisk kursledning.
d. 2015 Metoder för interaktionsdesign II
i. Innehållet kring interaktionsdesign upplevs som svåra att skilja åt i
kurserna brukarorienterad design, metoder för interaktionsdesign II
samt tillämpad interaktionsdesign. Kursledningen verkar också fått
kursinformation allt för sent med för lite tid att förbereda som
resultat. Samarbetet med ADDI fungerade mycket bra då det blev en
tydlig koppling mot arbetsliv och produktdesign. De får gärna få mer
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tid i kursen. Lärare från brukarorienterad design upplevs av några
som att de ger givande seminarier. Kritik från tidigare kurser ledde till
åtgärder.
e. 2015 Tillämpad interaktionsdesign
i. Bra att arbeta mot företag som ger ett större engagemang. Lärorik
kurs. Bra att få möjlighet att tillämpa kunskaper praktiskt. Gärna
nyare artiklar än gammal skåpmat.
§ 7.

År 3 VT15
a. 2015 Projektarbete med vetenskapsteori
i. Föreläsningar fungerade bra med sen tidsplanering gav mindre tid till
studentkontakt för vissa lärare. Slutresultat var gott, men det märktes
att en vecka var borta i planeringen.
b. 2015 Examensarbete inom informatik
i. Bra med 11 veckor för att genomföra examensarbetet. Hårdare krav
på slutrapporten gjorde att färre fick gå upp, vilket dock anses vara
bra då det leder till mindre efterarbete. Tydligare förklaring av
konsekvenser krävs dock inför nästa år.

§ 8.

Övriga ärenden
a. Slack: Detta kommer att testas under hösten i flera kurser och kommer att
utvärderas inför våren för att sedan ta beslut om detta kommer att användas
fullt ut. En genomgång av Slack kan behövas för att förstå
grundfunktionerna.
b. Programvaror i datorsalar: Nya versioner av programvaror kommer att
beställas till våren.
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c. Inköp av datorer i lektionssalar: Att ersätta stationära datorer med
dockningsstationer anses vara en bra modell. En förfrågan till samtliga
studenter skall gå ut för att undersöka intresset.
d. Gästföreläsare: Bra med gästföreläsare. Gärna fler. Tanken är att det skall
vara minst en varje termin.
e. Användbarhetslabbet: Får gärna uppdateras och användas mer. Ekonomiska
krav samt koppling till kurser behövs för att motivera detta.
§ 9.

Mötets avslutande
a. Mötet avslutades

_____________________________

___________________________

Morgan Rydbrink

Erik Nilsson

Programansvarig Interaktionsdesigner

Justeringsman
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