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Interaction Design Research

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för FDH3011 gäller från och med VT19

Betygsskala
P, F

Utbildningsnivå
Forskarnivå

Särskild behörighet

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙  ärskilja olika former av designkunskap och empiriska metoder för att ta fram de-
signkunskap

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Srgumentera kring hur sådan designkunskap kan valideras A empiriskt, teoretiskt
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··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Snalysera och kritisera designkunskap

För godkänt –etyg krävs att ett av följande krav uppfylls:

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Stt doktoranden skrivit en artikel om sitt forskningsar–ete, skickad till en journal eller 
konferens, med relevanta referenser till litteraturen i kursen som förklarar forskningsmeto-
den

··∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙·∙ Stt doktoranden skrivit en kortare uppsats bofta –egynnelsen till metodkapitlet i avhan-
dlingen( med en solid argumentation för hur designkunskapen validerats

Efter godkänd kurs ska studenten kunna forskningsmetodik för designforskning i syfte att 
göra kunskaps–idrag som är ny kunskap bcontesta–le(, att den är validerad bdefensi–le( och 
att det kunskaps–idraget har tillräcklig su–stans för att vara viktig för området bsu–stantive(.

Kursinnehåll
Forskare i interaktionsdesign ar–etar på samma sätt som forskare i andra fält: vi konstruerar 
och kommunicerar)artikulerar kunskap. /ed interaktionsdesign menar vi här design-orien-
terade praktiker inom forskningsområdet som –enämns människa-dator interaktion bHMC(. 
C HMC-området är den dominerande forskningsansatsen att skapa innovativa interaktion-
smodeller och sedan utvärdera dem empiriskt genom mer eller mindre rigorösa använ-
darstudier. Den ansatsen leder till två samtidiga mål vad det gäller kunskapsproduktion: 
–åde att skapa unika, innovativa design-exempel, men också att –idra till en mer generalis-
erad förståelse av interaktionsdesign.

Det relaterade området, designteori är ett förhållandevis ungt akademiskt fält, med ungefär 
I0 års utveckling på nacken. Designteori handlar om all sorts design. Sntagandet är att det 
finns en gemensam kärna av praktiker, processer och konceptualiseringar som går på tvärs 
över många olika designdiscipliner, t ex arkitektur och produktdesign.

 teg för steg har många kommit att se interaktionsdesign bi HMC( som en design-disciplin. 
Det kommer vara vår utgångspunkt i den här kursen. 5aserat på det kommer vi plocka in 
–egrepp från designteorin som kan vara relevant även i vårt område. ·∙Vi kommer starta 
från det som skrivits där för att sedan läsa mer om hur detta tolkats och använts inom 
interaktionsdesign.

/ålet är att kunna argumentera för ny designkunskap från de tre kriterier som gäller för att 
ny forskning: att det är ny kunskap bcontesta–le(, att den är validerad bdefensi–le( och att 
det kunskaps–idraget har tillräcklig su–stans för att vara viktig för området bsu–stantive(.

Kursupplägg
 tudenter och seniora forskare möts vid cirka B seminarier, 8 timmar varje gång.

Vid varje tillfälle introducerar en av doktoranderna dagens texter medan en annan presen-
terar några frågeställningar som är relevanta utifrån texterna vi läst.
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Kurslitteratur
Vi läser två –öcker och ett urval av artiklar på kursen. 5öckerna är:

2edström, R. b801J(.·∙/aking Design Theory. /CT Press.

Koskinen, C., 7immerman, R., 5inder, T., 2edstrom, R., Z &ensveen,  . b8011(.·∙Design re-
search through practice: From the la–, field, and shoWroom. Elsevier.

Vidare ett urval av följande artiklar:

wöWgren, R. Snnotated portfolios and other forms of·∙intermediate-level knoWledge.·∙interac-
tions 80, 1 bRan.·∙8013(, 30A3L.

wöWgren, R., and  tolterman, E.·∙Thoughtful interaction·∙design: S design perspective on 
information technology.·∙The /CT press,·∙800L.

4aver, &. &hat should We expect from research through·∙designG Cn·∙Proc. MHC?18, SM/ 
b8018(, 93JA9L’.

4aver, &., 5oWers, R., Kerridge, T., 5oucher, S., and·∙Rarvis, N. Snatomy of a failure: hoW 
We kneW When our·∙design Went Wrong,·∙and What We learned from it. Cn·∙Proc. MHC?09, SM/ 
b8009(, 8813A8888.

·∙Toeters, /., ten 5ho 6mer, /., 5otten–erg, E., Tomico,·∙̈., and 5rinks, 4. 2esearch through 
design: a Way to·∙drive innovative·∙solutions in the field of smart textiles.·∙Sdvances in  cience 
and Technology B0·∙b8013(,·∙118A11J.

7immerman, R., ForliOOi, R., and Evenson,  . 2esearch·∙through design as a method for 
interaction design·∙research in hci. Cn·∙Proc.·∙MHC?0J, SM/ b800J(, L93AI08.

7immerman, R.,  tolterman, E., and ForliOOi, R. Sn·∙analysis and critizue of research through 
design:·∙toWards a formaliOation of a·∙research approach. Cn·∙Proc.·∙DC ?10, SM/ b8010(, 
310A319.

Dalsgaard, P., and Halskov, K. 2eflective design·∙documentation. Cn·∙Proc. DC ?18, SM/ 
b8018(, L8BAL3J.

Dalsgaard, P., Halskov, K., and Harrison,  .  upporting·∙reflection in and on design process-
es. Cn·∙Proc. DC ?18,·∙SM/ b8018(, B03AB0L.

Fallman, D. The interaction design research triangle of·∙design practice, design studies, and 
design exploration.·∙Design Cssues·∙8L, 3 b800B(, LA1B.

Fallman, D., and  tolterman, E. Esta–lishing criteria of·∙rigour and relevance in interaction 
design research.·∙Digital Mreativity 81,·∙L b8010(, 8’IA8J8.

Frayling, M.·∙2esearch in art and design. 2oyal Mollege·∙of Srt wondon, 1993.

5roWn, T.·∙Mhange –y design. HarperMollins, 8009.

5uchanan, 2. &icked pro–lems in design thinking.·∙Design issues B, 8 b1998(, IA81.

5oWers, R. The logic of annotated portfolios:·∙communicating the value of ?research through 
design?.·∙Cn·∙Proc. DC ?18, SM/·∙b8018(, ’BAJJ.
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5ardOell,  ., 5ardOell, R., ForliOOi, R., 7immerman, R.,·∙and Sntanitis, R. Mritical design and 
critical theory: the·∙challenge of·∙designing for provocation. Cn·∙Proc. DC ?18,·∙DC  ?18, SM/ 
bNeW qork, Nq, U S, 8018(, 8BBA89J.

5as–alle, D. S., and Halskov, K. Dynamics of research·∙through design. Cn·∙Proc. DC ?18, SM/ 
b8018(, IBA’J.

Höök, K. and wöWgren, R.. 8018.  trong concepts: Cntermediate-level knoWledge in interac-
tion·∙design research.·∙SM/ Trans. Momput.-Hum. Cnteract.·∙19, 3, Srticle 83 b̈cto–er 8018(, 
1B pages.·∙

Mross, N. b1999( Design 2esearch: S·∙Disciplined Monversation. Design Cssues: Volume 1I, 
Num–er 8.

Mross, N. b800J( Designerly Ways of knoWing.·∙5irkhäuser, 5erlin, 4ermany.

5uxton, 5. b800J(  ketching User Experiences:·∙4etting the Design 2ight and the 2ight 
Design. Elsevier,  an Fransisco, U S.

Koskinen, C., 5inder, T., 2edström, R.,·∙&ensveen,  . and 7immerman, R. b8011( Design 
2esearch Through Practice: wa–,·∙Field and  hoWroom.·∙/organ·∙Kaufmann.

Krippendorff, K. b800’( The  emantic Turn: S·∙NeW Foundation for Design, Taylor Z Francis 
4roup, Fw, U S.

Krippendorff, K., and 5utter, 2. b19BL(·∙Exploring the sym–olic zualities of form, Cnnovation, 
3b8(, L-9.

Kuutti, K. b8009( HMC and design - uncomforta–le·∙–edfelloWsG Cn 5inder, T., wöWgren, R. Z 
/alm–org, w., b2e(searching the·∙Digital·∙5auhaus.  pringer, wondon

wöWgren, R. b800J( Cnteraction design,·∙research practices and design research on the digital 
material btranslated·∙from( Under qtan: ̈m designforskning, ed  ara Clstedt·∙Hjelm, 2aster 
förlag,·∙ tockholm,  Weden.

wöWgren, R. b8009( ToWards an articulation of·∙interaction aesthetics. The neW 2evieW of 
hypermedia and /ultimedia.·∙1Ib8(:189A1L’.

/aOY, 2. and 2edström R. b800J( Difficult Forms: Mritical Practices of Design and 2esearch. 
Cn Proceedings of CS D20J, Hongkong.

Nelson, H. 4. and  tolterman, E. b8003( The Design &ay: intentional change in an unpre-
dicta–le World: foundations and fundamentals of design competence, Educational Technol-
ogy Pu–lications, NeW Rersey, U S.

 engers, P., K. 5oehner, et al. b800I(. 2eflective design. Proceedings of the·∙ Lth decennial 
conference on Mritical computing: –etWeen sense and sensi–ility. Sarhus, Denmark, SM/: 
L9-IB.

 tolterman, E. b800B( The nature of design practice and implications for design research. 
Cnt. R. Design 8, 1 , II-’I.
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Examination
 é E•S1 - Examination, J,I hp, –etygsskala: P, F 
Examinator –eslutar, –aserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Etiskt förhållningssätt
 é Vid gruppar–ete har alla i gruppen ansvar för gruppens ar–ete.
 é Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 é Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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