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Mål
Kursen är en grundläggande kurs inom projektledning med inriktning mot utveckling av
gränssnitt inom ITområdet. Den syftar till att ge studenten en bred förståelse för
projektledning såväl som i teori och praktik. Den syftar även till att ge en fördjupade
kunskap om SCRUM som projektmetodik. Slutligen skall den även ge studenten en god
insyn i metoder för analys och utvärdering av digitala och fysiska gränssnitt utifrån ett
användarcentrerat perspektiv.
Efter genomgången kurs skall studenten:
l

l

l

l

l
l

visa goda kunskaper och praktiska erfarenheter av projektledning såväl som i
teori och praktik
uppvisa fördjupad förståelse för samt kunna tillämpa SCRUM som
projektmetodik
visa förståelse för användarcentrerade designperspektivet och tillämpa detta vid
utvärdering och analys av digitala och fysiska gränssnitt
visa god förståelse samt kunna diskutera och reflektera över olika typer av
metoder för analys och utvärdering av gränssnitt beroende på efterfrågad
produktfunktionalitet
aktivt och självständigt kunna delta i och leda projekt
kunna planera och genomföra ett projekt.

Innehåll
Kursen behandlar utveckling av digitala och fysiska gränssnitt med inriktning mot IT. I
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Innehåll
Kursen behandlar utveckling av digitala och fysiska gränssnitt med inriktning mot IT. I
början av kursen genomförs föreläsningar med tillhörande seminarier samt
inlämningsuppgifter kring projektledning med fördjupning mot SCRUM som
projektmetodik.
Som andra del i kursen ges föreläsningar med tillhörande laborationer inom
användbarhetsutvärdering av gränssnitt med fokus på prototyping, användaranpassning
mot en viss användargrupp samt testning av den framtagna produkten.
Kursen avslutas med en projektuppgift som genomförs i mindre grupper.
Projektuppgiften bygger på kursens två första delkurser där dessa omsätts till praktik. I
denna uppgift genomför studenten ett mindre projekt där kunskaper kring dokumentation
och projektgenomförande ligger i fokus. I projektet används SCRUM som
projektmetodik.
Delkurs 1 Projektledning 6 högskolepoäng
Grundläggande föreläsningar kring projektledning som teoretiskt ämne och praktisk
applicering av detta. Dessa förankras i studentens kommande yrkesroll som
interaktionsdesigner. Genom seminarier och inlämningsuppgifter fördjupas kunskapen
och förståelsen ytterligare. Speciellt fokus läggs på förståelse och kunskap om SCRUM
som projektmetodik.
Delkurs 2 Gränssnittsutvärdering 5 högskolepoäng
I denna delkurs ges föreläsningar kring analys och utvärdering av digitala och fysiska
gränssnitts utifrån ett användarcentrerad designperspektiv. Vidare tas även olika typer
av verktyg upp som kan användas för att skapa prototyper av en produkt för testning
eller utvärdering. Seminarier och inlämningsuppgifter används för att skapa ett
diskussionsunderlag för att fördjupa kunskap och förståelse.
Delkurs 3 Projektuppgift 4 högskolepoäng
Projektuppgiften syftar till att knyta ihop föregående delkurser och praktiskt tillämpa
dessa. Under tiden som projektets genomförs anmodas studenten föra rätt
dokumentation och sköta planering och implementering av sitt projektarbete utifrån de
riktlinjer som tidigare ställts upp tidigare i kursen. Fokus ligger på att skapa en
användarvänlig produkt som testas, utvärderats samt anpassats utifrån en viss
användargrupp.

Undervisningsformer
Kursupplägget använder internet som distributionsform och kan läsas antingen på
campus eller på distans.
På campus består undervisningen av nätbaserat material samt föreläsningar. I
distansundervisningen består undervisningen av nätbaserat material och handledning via
videokonferens.
Material distribueras och redovisas med internet som distributionsform. Återkopplingen
på inlämnat material sker på samma väg.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen U,3,4 eller 5.
Bedömning av de studerandes prestationer sker genom skriftliga och/eller muntliga prov
och/eller redovisning av obligatoriska uppgifter. Den huvudsakliga formen för
examinationen bestäms vid kursstart.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyad
prövning inom ramen för ordinarie terminsstider. Antalet examintionstillfällen är
begränsat till fem gånger.
På begäran kan den studerande få sitt betyg översatt enligt ECTSskalan. En sådan
begäran skall ha inkommit till examinator före betygssättningen.
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Kursvärdering
I samband med kursavslutningen genomförs en kursvärdering enligt universitetets
riktlinjer. Resultatet av kursvärderingen arkiveras på institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk kurslitteratur
l

Eklund, Sven. 2011, Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren.
Studentlitteratur AB (senaste upplagan)

l

Schwaber, Ken. Agile project management with SCRUM. Microsoft Press
(senaste upplagan)

Referenslitteratur
l

Goodwin, Kim. Designing for the digital age how to create humancentered
products and services. Wiley (senaste upplagan)

