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NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt för SU 
Kursanalys för interaktionsmomentet, vt07 

6 studenter anmälde och registrerade sig till interaktionsmomentet. För dessa studenter blev 
resultatet följande: 

• 1 student dök aldrig upp och genomförde inga aktiviteter 

• 3 studenter fick G på alla aktiviteter 

• 2 studenter fick G på seminariedelen men har antingen fått underkänt eller inte 
genomfört laboration och uppsats 

Ett par månader innan momentet började skickade jag ut ett allmänt mail till tidigare 
studenter för att uppmana dem att avsluta kursen och detta resulterade i att 4 tidigare 
studenter har genomfört alla eller delar av sina restaktiviteter. 

Momentets pedagogiska uppbyggnad 
När det blev uppenbart att det handlade om väldigt få studenter förändrades upplägget så 
att antalet artiklar som behandlades minskades från 8 till 6 och antalet seminarier 
halverades, från 4 till 2. Totalt bestod momentet våren 2007 av följande: 

• 1 föreläsning (2*45 min) om Människa-datorinteraktion (Anna Swartling) 

• 1 föreläsning (2*45 min) om interaktionsprogrammering (Gustav Taxén) 

• 2 seminarier (4*45 min) där artiklar i kursbunt presenterades och diskuterades 

• 1 inlämningsseminarium (1*30 min), separat schemalagt tillfälle där uppsatser 
lämnades in 

Examinationen bestod av följande moment: 

• Obligatoriskt deltagande på 2 seminarium 

• Presentation av 1 artikel i kursbunt 

• Skriva kort uppsats enligt noggranna instruktioner om 2 artiklar i kursbunt 

• Mindre programmeringslaboration 

Betyg gavs endast med Underkänt eller Godkänt, varav godkänt innebar att få godkänt på 
alla 4 examinationsmomenten. 

Kursutvärdering 
Det har tidigare år varit svårt att genomföra kursutvärdering på momentet eftersom större 
delen genomförs efter diskussionsseminarierna, vilket har varit sista tillfället då jag har rent 
fysiskt har träffat klassen. I år la jag därför in ett extra schemalagt tillfälle i slutet på 
momentet där uppsatser skulle lämnas in, redovisningstillfälle för programmerings-
laborationen skulle bestämmas samt att studenterna ombads fylla i en kursutvärdering. Av 
de 5 studenterna lämnade 4 in en utvärdering och resultatet blev följande: 
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1. Upplever du interaktionsmomentet som meningsfullt? 
Meningsfullt: 4 st 

2. Upplever du interaktionsmomentet som lätt eller svårt? 
Medel: 3 st, Lätt: 1 st 

3. Vad tyckte du om föreläsningen om interaktionsprogrammering?  
Mycket givande: 1 st, Givande: 3 st 

4. Vad tyckte du om introduktionsföreläsningen till MDI? 
Givande: 3 st, Medel: 1 st 

5. Vad tyckte du om litteraturen i kursbunten när det gäller interaktionsprogrammeringen?  
Bra: 1 st, Medel: 2 st, Har inte använt: 1 st 

6. Vad tyckte du om litteraturen i kursbunten när det gäller MDI? 
Bra: 1 st, Medel: 3 st 

7. Har du läst litteraturen innan diskussionsseminarierna? 
Alltid: 2 st, Ofta: 2 st 

8. Vad tycker du om diskussionsseminarierna?  
Givande: 2 st, Medel: 2 st 

9. Vad tycker du om laborationen i interaktionsprogrammering med Swing?  
Mycket givande: 2 st, Givande: 1 st, Lite givande: 1 st 

10. Hur mycket tid ägnade du åt laborationen i interaktionsprogrammering? 
<10 h: 1 st, 10-15 h: 1 st, > 20 h: 2 st 

11. Vad tycker du om att examinationsformen av MDI (seminarium och uppsats)? 
Bra: 1 st, Medel: 3 st 

12. Upplevde du det sista mötestillfället som motiverande till att göra klar uppsats och laboration? 
I hög grad: 2 st, I medelgrad: 1 st, I liten grad: 1 st 

Kommentarer: 

”Det var lite för lite diskussion och för mycket recitering av redan läst material, som alla förväntats läsa” 
”Anna är mycket engagerad och bra på att sätta igång diskussioner kring ämnet” 
”Trevlig labb, blev intresserad av GUI-programmering” 
”Lite väl mycket för en poäng” 
”Fler historiska exempel, konkreta fall som man diskuterar om, trots att artiklarna nämnde en del” 
”En uppgift som består av att lösa ett designproblem; kanske inte programmera men en pappersskiss + 
diskussioner” (Om förslag på förbättringar) 
”Försök få med elever mer i diskussionen, skapa debatt” 
”Humor, bra kontakt med elever” (Om Anna som interaktionsmomentledare) 


