Design av interaktiv multimedia (IK2048)

!

Seminarie- och uppsatsanvisningar!
Kursen har 3 seminarier med olika teman. Dessa är tänkta att ligga till
grunden för den kortare uppsats som lämnas in i slutet av kursen. Detta
dokument beskriver (1) seminarieformen och (2) uppsatsanvisningar.!

!
1. SEMINARIEFORM!
Till varje enskilt seminarium ska varje student individuellt sammanställa ett
referat på det material som ligger till grund för seminariet samt presentera
3-5 relevanta diskussionsfrågor. Dessa frågor kommer sedan ligga till grund
för att driva seminariet. Det krävs alltså att studenterna tar ansvar för att
driva seminarierna och är väl förberedda till varje seminarium. Referatet
lämnas in vid varje tillfälle och bör omfatta ca 1 sida referat och 1 sida
reflektion. I denna sammanställning summeras huvudpunkterna i materialet
som sedan mynnar ut i diskussionsfrågorna.!
Om en student inte kan närvara vid ett seminarium, ges möjligheten till att
lämna in en utförligare skriftlig diskussion som komplettering.!
Samtliga artiklar finns tillgängliga i elektronisk form via Högskolans
databaser och/eller Google Scholar.!

Stödfrågor inför varje seminarie!
Följande frågor fungerar som idéer till reflektion och för att generera
diskussionsfrågor:!
• Vad är de centrala frågeställningarna i artiklarna?!
• Varför är frågeställningarna författarna tar upp viktiga?!
• Försök placera de olika författarnas åsikter i relation till varandra: vilka är
likheterna? Finns det motsättningar?!
• Kan man skapa en syntes utifrån materialet?!
• Håller du som läsare med om stoffet i artiklarna?!
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• Finns där tekniker, metoder eller teorier du skulle kunna använda i design
av interaktiva artefakter? På vilket sätt?!

Seminarie 1 – Experience Design!
Följande artiklar gäller som utgångspunkt för seminarie 1.!
• Forlizzi och Ford (2000)!
• Oppelaar et al. (2008)!

Seminarie 2 – Narrativitet!
Följande artiklar gäller som utgångspunkt för seminarie 2:!
• Tanenbaum och Bizzocchi (2009)!
• Wright och McCarthy (2008)!

Seminarie 3 – Game Design!
Följande artiklar gäller som utgångspunkt för seminarie 3:!
• Porter (2009)!
• Wilson och Sicart (2010)!

!
2. UPPSATSANVISNINGAR!
Uppsatsen skrivs individuellt och behandlar aktuella teman från
föreläsningarna och seminarierna (experience design, narrativitet och
speldesign). Ämnet för uppsatsen väljs av varje student, gärna med
utgångspunkt från diskussionerna i seminarieserien. Syftet med uppsatsen
är att visa på reflekterande förmåga gällande kursens centrala teman, och
koppla detta till det praktiska spelprojektet.!
• Uppsatsämnet formuleras av studenten och skickas in till kursansvarig så
snart som möjligt efter seminarie 3 för godkännande av ämnesval.!
• Uppsatsen får omfatta maximalt 5 sidor (exklusive bilagor).!
Kom ihåg att det finns möjlighet att boka handledning kontinuerligt under
kursen.!
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