
 
 
 
 
 
Kursanalys - KTH1 
Formulär för kursansvarig.  
Kursanalysen utförs under kursens gång.  
Nomenklatur: F – föreläsning, Ö – övning, R – räknestuga, L – laboration, S – seminarium) 

KURSDATA Obligatorisk del 2 
Kursens namn Kursnummer 

Sound in interaction DT2300 
Kurspoäng och poäng fördelat på exam-former När kursen genomfördes 

7.5 hp, Assignments 1.5 hp, Laboratory 
Assignments 3 hp, Project 3 hp 

period 1, HT2011 

Kursansvarig och övriga lärare Undervisningstimmar, fördelat på F, Ö, R, L, S 

Roberto Bresin (kursasvarig) 
Kjetil Falkenberg Hansen 
Gaël Dubus 
Davide Rocchesso 
Andy Hunt 
Peter Nordqvist 
Ricardo Atienza 
Niklas Billström 
Michael Johansson 

     

 

7/9/4 FLS  
4/9/4 FLS  
2/4 tim FS  
4 tim F  
2 tim F 
2 tim F 
2 tim F 
1 tim S 
1 tim S 

     

 
Antal registrerade studenter  9  

Prestationsgrad efter 1:a examenstillfället, i % 77.8 
Examinationsgrad efter 1:a examenstillfället, i % 77.8 

MÅL 
Ange övergripande målen för kursen 
After completing the course, you should be able to: 
• critically read a scientific paper on sound and interaction, and extract useful information from it 
• identify and describe the major principles for sound in interaction, including communication of information 
through sound, sound feedback in interaction, sonification of body movements 
• identify, describe and analyze the  control aspects in sound-based interactive applications 
• evaluate the functioning of sound-based interactive applications 
• use state-of-the-art free software tools and sensors (based on the Arduino board) for the design of new sound-
based interactive applications 
• propose efficient designs for new applications employing sound in interaction 
• motivate, document and present the design, implementation, and evaluation of your new application. 
Ange hur kursen är utformad för att uppfylla målen 

                                                
1 Instruktioner till kursanalysformulär sist i dokumentet 
2 Rektors beslut: http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/12/1.html 
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Kursen inleds med föreläsningar om ljudmodeller dom ät mestd lämpliga för interaktion, om ljudåterkoppling  in 
interaktion och kontrol, om ljud som informationsbärare, om förhållandet mellan ljud och kroppsrörelse, om 
sonifiering, om ljudperception, om ljudinteratkion inom konst, inom terapi, samt om perceptuell evaluaering av 
ljud-producerande föremål och gränssnitt. 
Studenterna gör tre laborationer om ljud och interaktion: (1) interaktion med dator, (2) interaktion med ett objekt, 
(3) interaktion med kroppen. Samtidig sammanställa kunskapen i studenternas granskning av en/två vetenskapliga 
artiklar ca var tredje  föreläsning (total 3 granskningar per student under hela kursen), och i ett avslutande 
projektarbete. 
 
Projektet består av en praktisk del och en presenterande del, med rapport, muntlig redovisning på ett 
projektseminarium, samt en video som presenterar projektet (uppladdad på Vimeo eller Youtube). Den praktiska 
delen består av implementering av och/eller experiment kring ett interaktivt ljudbaserad gränssnitt. Rapporten ska 
innehålla en presentation av inläst bakgrundslitteratur, en beskrivning av det praktiska arbetet, slutsatser, 
diskussion och framtida förbättringar. Kursutformingen syftar till att stimulera till eget praktiskt arbete som 
förbereder för exjobb (planering, genomförande, rapportering, presentation och granskning). 
 
Studenternas granskning av vetenskapliga artiklar kommenteras skriflitg av kursledare i Bilda och diskuteras vid ett 
möte med studenter. 
 

Eventuellt deltagande i länkmöte före kursstart 
Synpunkter från detta 
Inga passande länkmöte. 

Kursens pedagogiska utveckling I 
Beskriv de förändringar som gjorts sedan förra kursomgången. (Berätta även för studenterna vid kursstart) 

Det var den första gången som kursen gavs. 

Kontakt med studenterna under kursens gång 
Studenter i årets kurs-nämnd:  Namn E-post (lämnas blank vid webbpublicering) 

 Helene Oberhumer 
Elias Zea 

heleneob@kth.se 
zea@kth.se 

Resultat av formativ mittkursenkät Ingen mittkursenkät 

Resultat av kursmöten Diskussion/dialog med studenter har hållits vid varje föreläsning. Studenterna 
och lärare rapporterade/kommenterade/diskuterade om föreläsningarnas 
innehåll, om kursens administration, och om hemuppgifterna. 

Kontakt med övriga lärare under kursens gång 
Kommentarer  

Det fungerade utmärkt. En lärare (David Rocchesso) undervisade inom ramen för ett Erasmus avtal mellan 
CSC/TMH och IUAV i Venedig. Andy Hunt skickade en video föreläsning som var mycket uppskattad av 
studenterna. 

Kursenkät; teknologernas synpunkter Obligatorisk del 3 
Att komma ihåg: 
1) Uppmana, mha kursnämnden, till ifyllande av kursenkät i anslutning till / just efter slutexaminationen  
2) Delge kursnämnden enkäten  
3) Publicera enkäten under en kortare tid  
Period, då enkäten var aktiv 2011.11.12 - 2011.12.16 

                                                
3 Rektors beslut: http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/12/1.html 
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Frågor, som adderades till 
standardfrågorna 

Frågor rörande 
* föreläsningar och laborationer i de olika kursdelarna  
* besök på Radioteatern, Sveriges Radio 
* projektuppgiften 
* projektseminariet 
* intermediate report (3 hemuppgifterna) 
* betygssystemet 
 
Frågor: 
[1] What is your view on the course in general? Overall view. How interesting is 
the course? How was the disposition (lectures, labs, project, assignments etc)? 
How was the level of the course? How was your knowledge level in relation to 
the course level?  
[2] Are the goals of the course clear and relevant?  
[3] Do you feel that you have been discriminated in this course, due to gender, 
sexuality, etnicity or functional impairment?  
[4] How many other courses did you take in parallell to this one?  
[5] How much of your total study time did you spend on this course? 
[6] How much time do you think you spent on the assignments, compared to 
preparing for a traditional exam? 
[7] The course is worth 7.5 ETCS. Is the required workload adapted to the 
credits that you get? 
[8] How did you like the lectures, the study visit, and the literature? (That the 
literature was a compilation of texts instead of a book, That there were guest 
lecturers, specialists in their fields, Did you like getting bonus points for lecture 
attendance, How did you find the study visit at the Swedish Radio) 
[9] Which lectures did you find particularly interesting? Which lectures could be 
left out of the course? (Lectures 0-12) 
[10] What was the main reason for not attending a lecture? 
[11] How did you find the lab exercises? (Laboratory 1, Laboratory 2, 
Laboratory 3) 
[12] Has the course helped you to develop your capability for presenting your 
work? (Oral communication, Written communication) 
[13] What is your opinion on the assignments and project work? (About having 
home assignments rather than a scheduled exam, About having project work, 
About having the project workshop for discussing the drafts of the project 
proposals, About having the final project seminar (both giving presentation and 
watching other presentations), Assignment 1: Paper review (lectures 1 to 4), 
Assignment 2: Paper review (lectures 5 to 8), Assignment 3: Paper review 
(lectures 9 to 11, Assignment 4: Draft of the final project, Assignment 5: Final 
project) 
[14] How do you think the course administration has worked? (Handing out 
material, handouts, The course website, The Bilda website, Email 
communication) 
[15] Did you get all the information you needed? 
[16] Which methods for getting information do you prefer to have available 
(several answers possible)? (Course website, Bilda course website, Rapp, Email 
notifications, KTH social, Printed/oral information at lectures) 
[17] Please add any additional comments about the course (what needs to be 
changed, other things that were good or bad)  
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Svarsfrekvens 60% 
Förändringar sedan förra 
genomförandet 

Kursen ges för första gången (H11). 

Helhetsintryck Resultated är mycket positivt. På frågan "What is your overall view on the 
course in general?" svarade  83.3% 6 och 16,6% 7 (på  en skala från 1 = very 
bad till 7 = very good) Överlag är studenterna mycket nöjda med kursen. 

Relevanta webb-länkar https://bilda.kth.se/servlets/Init/7415/AZ?zone=progress

     

 

Kursansvarigs tolkning av enkät 
Positiva synpunkter Kursmålen är klara (100%). Kursen är mycket intressant (66.7%), lagom svår 

(50%) och motsvarar sina 7.5 hp (83.3%). Studenterna uppskattar att ha olika 
lärare , experter, på olika områden (83.3%). Alla föreläsningarna upplevs som 
"Particularly interestin" av dem som närvarat). Alla studenter som har svarat 
enkäten föredrar särtryckssamlingen framför kursbok, och hemuppgifterna och 
projekt framför tentamen. Seminarierna (projektredovisning och 
projektplanering) får goda betyg.  
Besöket på  Sveriges Radio fick höga betyg.  

Negativa synpunkter Studenterna vill ha en kort tutorial i Pure Data innan labbarna börjar. 
Studenterna ville ha en beskrivning av labbarna och projekt innan kursen 
började. 
En föreläsning fick kritik att den inte hade tillräcklig "vetenskaplig" literatur. 

Var kursen relevant i 
förhållande till kursmålen? 

Ja 

Syn på förkunskaperna På frågan "How was your knowledge level in relation to the course level? 
1=very bad, 7=very good" Svarade studenter: 4 (16,7%), 5 (50%), 6 ( 16,7%), 7 
(16,7%). Alla studenter hade inga kunskap om Pure Data systemet men efter 
det första labbtillfället var det inte ett problem längre. Flera studenter lärde sig 
Pure Data mycket bra. 

Syn på undervisningsformen Bra med olika lärare och seminarier (se positiva synpunkter ovan) 
Syn på kurslitt/kursmaterial Bra med handouts och särtryck på Bilda. 
Syn på examinationen Hemuppgifter och projekt bättre än traditionell tentamen. Studenterna 

uppskattade även att de fick återkoppling (betyg och kommentarer i bilda) på 
hemuppgifter under kursens gång, som förberedelse inför projektet 

Speciellt intressanta 
kommentarer 

Många positiva kommentarer: 
"Definitely the course prepares the student to read and review scientific papers, 
also get to know about soundbased interactive applications, programming 
software, tools and sensors. Furthermore, with the project the student is able to 
create and design a stateofart soundbased interactive application, evaluate it and 
provide future work as well." 
"The assignments were remarkably an excellent way to learn how to read and 
criticize scientific papers." 
Labs 2 and 3 "were incredibly fun and great." 
"The feedbacks for the assignments and project were precise and very useful." 
"The level of the course was quite okay without previous knowledge about 
sound in interaction." 
"The handouts were effective. The course and Bilda websites worked 
perfectly." 
"The communication with the teacher and the assistants via email was quite 
good." 

Synpunkter från övriga lärare efter avslutad kurs 
Vad fungerade bra Kursen verkar fungerar bra. 
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Vad fungerade mindre bra Första labb tillfälle. Studenterna hade inga kunskap om Pure Data programmet. 

Resultat av kursnämndsmöte efter examination 
Studenternas sammanfattn. Inget möte. (se övan) 
Förslag till förändringar Många studenter kunde inte programmera i Pure Data, och de har behövt extra 

tid för att lära sig att använda det nya systemet. För att undvika det problemet, 
rekommenderar studentrepresentanter att man ska gå kurs DT2213 eller 
DT2140 före DT2300.  
Studenter önskar lite djupare information om ljudprogrammering i Android, 
som ses som en viktigt och mycket användbart operativ system.  

Länk till kursnämndsprot. - 

Kursansvarigs sammanfattande berättelse 
Helhetsintryck Kursen gick bra. Studenterna tyckte att den var intressant, innovativ och 

lärorik. Föreläsningar, seminarier, laborationer, studiebesök och projektarbete 
gick bra och bara några små justeringar behövs (se nedan). 

Positiva synpunkter Studenterna visade stor intresse och engagement. 
Negativa synpunkter Alla studenter som gick kursen kunde inte Pure Data systemet, och därför tog 

det lite längre tid för studenterna att sätta igång med labuppgifterna. Men alla 
studenterna klarade det.   

Syn på förkunskaperna Tanken med kursen förskunsaperna är att studenter tar kursen efter de har gått 
DT2140 Multimodal interfaces. In allmenhet fungerar det bra att tillåta olika 
förkunskaper på en kurs med multidisciplinärt innehåll. Dock är 
programmeringsvana viktigt, samt grundkunskap inom ljud och musik. 

Syn på undervisningsformen Bra balans mellan föreläsningar, seminarier, laborationer, studiebesök och 
projektarbete. 

Syn på kurslitt/kursmaterial Bra med särtryckssamlingen som är state-of-the-art, och med modern 
labbteknologi (motion capture system, som blev uppskatat av studenterna). 

Syn på examinationen Bra med projektarbete. Examination genom projekt är betydligt mer 
stimulerande, flexibel och intressant än den traditionälla tentamen. Det går ofta 
att se en klar utveckling av studentrnas förmåga från första inlämningsuppgiften 
(3 paper reviews) till projektrapporten, där det blir tydligt att de tagit till sig av 
kommentarer som givits som återkoppling på tidigare rapporter samt utvecklat 
nya idéer/tankar. 

Kursens pedagogiska utveckling II Obligatorisk del 4 
Hur förändringarna till denna 
kursomgång fungerade 

Kursen ges för första gången (H11). 

Förändringar som bör göras 
inför nästa kursomgång 

Introducera en Pure Data tutorial och ta bort Lab 1, om en majoritet av 
studenterna inte kan Pure Data. 
Lite djupare information om ljudprogrammering i Android.  

Övrigt 
Kommentarer 
Jag tycker att kursanalysen borde vara även på engelska (eller bara på engelska). Det var bara utbytesstudenter som 
gick kursen HT2011. 

                                                
4 Rektors beslut: http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/12/1.html 
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Instruktioner till kursanalysformulär 
1) Kursanalysformuläret fylls i interaktivt; fälten expanderar automatiskt. 
2) Fyll i fälten inom en månad efter kursens slut. (Viktigt krav från KTH!) 
    Skicka sedan till studierektor (som vidarebefordrar till prefekt och programansvarig). 
3) Försök att ge så kompletta uppgifter som möjligt. 
    Tänk på att kursanalysen är ett hjälpmedel inte bara för teknologerna, utan även för Dig som lärare. 
4) Med ”prestationsgrad” avses antalet presterade poäng hittills på kursen 
   (inlämningsuppgifter, projektuppgifter, laborationer etc.) dividerat med antalet möjliga poäng för de registrerade      
   studenterna. Med ”examinationsgrad” avses antalet studenter av de registrerade, som klarat samtliga kurskrav. 
   Kurssekreteraren hjälper gärna till här. 
5) Kontakten med studenterna: 
- Etablera kursnämnd under kursens första vecka (minst två studerande, gärna genusbalanserad). 
- Lämplig bonus till kursnämndsdeltagarna är fri kurslitteratur. 
- Om kursnämnd ej kan etableras, skall sektionens studienämndsordförande (SNO) kontaktas genast  
  (se www.ths.kth.se/utbildning/utbildningsradet.html för kontaktuppgifter). 
- Kursnämnden skall sammanträda under kursens gång, exempelvis i halvtid. Har mittkursutvärdering 
  genomförts, skall den diskuteras då. 
- Kursnämnden skall även ha ett möte efter det att studenterna har besvarat kursutvärderingen och 
  kursnämndens studenter fått tillgång till resultaten. Undantaget är kurser i period fyra, där mötet bör ske 
  direkt efter examinatioinen är avslutad för att analysen skall vara klar innan sommaren. 
- Under det avslutande kursnämndsmötet bör studenterna föra protokoll. Detta protokoll skall kursansvarig 
  få senast en vecka efter mötet. 
- Det är kursansvarigs ansvar att kalla till kursnämndsmöten. 
 
Slutligen, tänk på: 
- det är viktigt att kursanalysen tydligt visar utvecklingen av kursens kvalitet från ett läsår till nästa. 
- möjligheten att lägga ut kursanalysen på kurshemsidan. 
- spara kursanalysen till förberedelsearbetet inför nästa kursomgång. 
 


