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Projektmodulets tema er kommunikation og strategi. Der bygges videre på de to forgående semestre, hvor der 
har været fokus kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser. På 3. semester studeres 
kommunikation og strategi med organisationer som kontekst.  

Det er semestrets målsætning, at den studerende opnår viden om og forståelse af teori og praksis indenfor det 
kommunikations- og informationsvidenskabelig felt. På semestret studeres strategisk kommunikation i og fra 
organisationer. Det skal give den studerende indsigt i problemstillinger af kommunikations- og it-faglig art 
vedrørende realiseringen af strategisk kommunikation i og fra organisationer. I den forbindelse vil der blive lagt 
vægt på menneskelige og tekniske forudsætninger for kommunikation i og fra organisationer, og på forståelsen 
for samspillet mellem teknologi og mennesker. Det skal give den studerende færdigheder i at beskrive, 
analysere, vurdere og udvikle strategisk kommunikation som et kulturelt, teknologisk og organisatorisk 
fænomen. Der vi blive lagt vægt på at den studerende udvikler sine metodiske færdigheder i såvel kvalitative 
som kvantitative metoder, og på at den studerende kommer til at arbejde kritisk og konstruktivt med 
kommunikation i og fra organisationer både i snævre og bredere kommunikative sammenhænge. Det skal 
udvikle den studerendes kompetencer til at agere kritisk og konstruktivt i relation til analyse, udvikling og 
implementering af kommunikations- og informationsteknologiske løsninger med fokus på disse løsningers 
betydning for mennesker og organisationer. Således er det semestrets målsætning af udvikle den studeredes 
evne til at beskrive, analysere, vurdere og udvikle information, kommunikation og medier som kulturelle, 
teknologiske og organisatoriske fænomener, og herunder deres anvendelse og effekt i såvel snævre som i 
bredere kommunikative sammenhænge.  

Dette overordnede læringssigte på semestret understøttes af tre moduler:  

• Projektmodulet: Kommunikation og strategi med organisationer som kontekst (15 ECTS, intern) 
• Studiefagsmodulet: Undersøgelses- og analysemetoder (10 ECTS, ekstern) 
• Studiefagsmodulet: Design og IKT med organisation som kontekst (5 ECTS, intern).  

http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/283/283242_ba_kommunikationogdigitalemedier_2017_hum_aau.dk.pdf
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Semestrets moduler er selvstændige enheder, der på forskellig vis understøtter læringen på semestret. De tre 
moduler prøves selvstændigt, men modulerne tilstræbes gensidigt forbundne sådan at de samlet set udvikler 
de studerende kommunikations- og it-faglige viden, færdigheder og kompetencer.  

Semesteret udgør 30 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 30 ECTS point svarer 
således til 825 arbejdstimer eller 22 ugers fuldtidsarbejde bestående af forberedelse til undervisning, 
undervisningsdeltagelse, gruppearbejde, vejledning og eksamener.  

Det skal bemærkes at 3. semester samlæses med studeredne fra Bachelor Informatik, Bachelor 
Informationsteknologi samt tilvalgsstuderende. Derfor indledes semestret med et intenst forløb på en uge, hvor 
de studerende bringes sammen og integreres gennem en række studieaktiviteter, der skal fremme de 
studerendes forståelse for tilgangen til det kommunikations- og informationsvidenskabelig felt på semestret. 
Dertil skal det intense forløb sikre en mulighed for etablering af tværfaglige projektgrupper. Det skal ydermere 
bemærkes, at de studerende fra BAIT og INF på semestret følger projektmodulet og studiefagsmodulet 
Undersøgelses- og analysemetoder, samt studiefagsmodulet Kommunikationsprodukter, der bliver særligt 
tilrettelagt for de studeende fra BAIT og INF.  

Program for studieopstartsforløbet forligger, når Moodle åbner medio august. 

Efter det indledende studieopstartsforløb har projektmodulet og studiefagsmodulet om undersøgelses- og 
analysemetoder opstart. Studiefaget om design og IKT med organisations som kontekst har opstart i oktober 
måned. Det forventes, at det gruppeorganiserede projektarbejde har opstart i september måned, og tilknytning 
af projektvejleder sker i medio september. Projektmodulet skemasætter både tid til arbejde i projektgrupperne 
samt 3 klyngervejledninger. Det tilstræbes at studiebelastningen på 3. semester fordeles ligeligt på semestret. 

Eksamener bliver afholdt midt i semestret (studiefag) og i januar måned (studiefag og projektmodul). Eksamen 
følger reglerne for det berørte skoler (MPACT, SICT). 

Information omkring obligatorisk faglitteratur (til indkøb) offentliggøres sammen med øvrige praktiske 
oplysning med åbning af Moodle medio august. 

Forelæsninger og kursusaktivitet foregår primært i Rendsburggade 14. Information om adgang til 
studiearbejdspladser følger ved semesterstart 4.9.17. 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning: 
 

Ankerlærere: Søren Lindhardt og Tem Frank Andersen 

Studiesekretær: Pia Knudsen (piak@hum.aau.dk) 
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ECTS: 5 ects. 

Eksamen: intern skriftlig prøve efter 7-trins skalaen. 

Kurset har til formål at give studerende forståelse for hvordan organisationer kan designe informationsteknologiske
løsninger med fokus på disse løsningers organisatoriske betydning. Der undervises teoretisk i interaktion og
brugbarhed ifht. organisationers interne og eksterne kommunikation og der arbejdes metodisk med kritisk
konstruktivt design af en digital løsning til en udvalgt case. Kurset skal således give studerende indblik i og erfaring
med teoretiske begreber, metoder og teknikker til brug i design af IKT med organisation som kontekst. 
Kurset er organiseret med en række kursusgange der veksler mellem forelæsninger og øvelser. Kurset understøttes
af et supplerende værkstedkursus i prototyping hvor de studerende lærer at manifestere og kommunikere deres IKT
design.
Jf. studieordningens §21 afsluttes kurset med en intern skriftlig prøve. Herudover skal hver gruppe udarbejde og
præsentere deres design-forslag til kursets case/rekvirent på den sidste kursusgang.

Litteratur:
Bøger

Rogers, Y.; H. Sharp og J. Preece (2011). Interaction Design: Beyond human-computer interaction, 3  Edition.
O’Reilley. Der er online adgang til bogen via aub.aau.dk. 
Tidwell, J. (2010). Designing Interfaces – Patterns for Effective Interaction Design, 2  edition. O’Reilley 2010.
Der er online adgang til bogen via aub.aau.dk.
Rosenfeld, L., Morville, P. & Arango, J. (2015). Information Architecture. Sebastopol (CA): O´Reilly Media 

Artikler
Bardzell, G. & Bardzell, S. (2016). ‘Humanistic HCI’. Interactions, March-April 2016, ACM, New York, 21-29. Der
er online adgang til artiklen via aub.aau.dk.
Grudin, J. (1990). ‘The computer reaches out: the historical continuity of interface design’. CHI’90. ACM, New
York, 261-268. Der er online adgang til artiklen via aub.aau.dk.
J. Johnson & A. Henderson (2002). Conceptual Models: Begin by designing what to design. Interactions,
January + February 2002, ACM New York, pp. 25-32. Der er online adgang til artiklen via aub.aau.dk
Orlikowski, W. (1992). Learning from Notes: Organizational Issues in Groupware Implementation”. CSCW’92,
ACM, New York, pp. 362-369. Der er online adgang til artiklen via aub.aau.dk.
Norman, D.A. (1986). Cognitive Engineering. I Norman, D. A. og S. W. Draper “User Centered System Design:

New Perspectives on Human-Computer Interaction”, CRC Press, pp. 31-61. Artiklen er tilgændelig i kursets
materialemappe.
Lykke, M. & Jantzen, C. (2016). User Experience Dimensions: A systematic approach to experiential qualities for
evaluating information interaction in museums. Proceedings of the 2016 ACM on Conference on Human
Information Interaction and Retrieval, Carrboro, NC, USA – March 13 – 17, 2016. Der er online adgang til artiklen
via aub.aau.dk.

Carroll, J. M. (2000). Five reasons for scenario-based design”. Interacting with Computers, 13(1), 2000, pp. 43-
60. Der er online adgang til artiklen via aub.aau.dk.
Aitchison, J. (2012). Words in the Mind - An Introduction to the Mental Lexicon. Chistester: Wilery-Blackwell,
2012. 3 – 15 (Chapter 1), 39 – 98 (Chapter 4 – 8).
BBC Reith lectures: http://www.bbc.co.uk/programmes/p00gmvwx/episodes/guide
TIPS til at læse forskningsartikler: http://www.sciencemag.org/careers/2016/03/how-seriously-read-scientific-
paper
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Mandag den 11. september, 8.15-12.00 (v. A.M. Kanstrup)

Denne kursusgang introducerer modulet og præsenterer grundlæggende perspektiver for IKT design i organisation
som kontekst. I præsenteres også for den case som vi arbejder med (se vedhæftede case beskrivelse) og vi starter
arbejdet med IKT-design til casen. 

Litteratur som forventes læst inden kursusgangen:
Grudin, J. (1990). The computer reaches out: the historical continuity of interface design. CHI’90. ACM, New
York, 261-268. 

Læsevejledning: Læs hele artiklen. Arbejd i din læsning med at forstå den IKT-udvikling som Grudin
beskriver og hvad den betyder for design af IKT i kontekst. 

Bardzell, G. & Bardzell, S. (2016). Humanistic HCI. Interactions, March-April 2016, ACM, New York, 21-29. 
Læsevejldning: Læs grundigt side 22 (fra afsnittet ’The computer reaches out’) til side 26 (afsnittet vedr.
’writing and reviewing Humanistic HCI kan skimmes). Arbejd i din læsning med at forstå de perspektiver for
Humanistisk HCI som Bardzell beskriver med relation til Grudin’s artikel og de fem tilgange til Humanistik
HCI som forfatterne opsummerer. Tænk dig selv som humanistisk HCI’er og overvej hvad din rolle er ifht.
design af IKT.

Rogers, Y.; H. Sharp og J. Preece (2011). Interaction Design: Beyond human-computer interaction, 3  Edition.
O’Reilley. 

Læsevejledning: Læs hele kapitel 1. Arbejd i din læsning med at forstå hvorfor et IKT-design kan beskrives
som hhv. godt og dårligt (overvej eksempler på hhv. godt og dårligt IKT-design) og arbejd med at forstå
betydningen af godt og dårligt IKT-design. Arbejd med at huske og forstå de fire elementer og deres
betydning i en interaktionsdesign proces. 

Tirsdag den 12. september kl. 8.15 - 12.00 (v. A.M. Kanstrup)
På denne kursusgang arbejder vi med at forstå konceptuelle modeller for interaktion i teori og praksis. 

Litteratur som forventes læst inden kursusgangen:
Rogers, Y.; H. Sharp og J. Preece (2011). Interaction Design: Beyond human-computer interaction, 3  Edition.
O’Reilley. 

Læsevejledning. Læs kapitel 2. Arbejd i din læsning med at forstå hvorfor det er vigtigt at forstå det
problemområde I designer til og hvad det vil sige at konceptualiere interaktion. Hvad er de fire basale
interaktionstyper og hvad betyder valget af interaktionstype for designet? Du skal via din læsning blive i
stand til at forstå figur 2.11. 

J. Johnson & A. Henderson (2002). Conceptual Models: Begin by designing what to design. Interactions,
January + February 2002, ACM, New York, pp. 25-32. 

Læsevejledning: Læs hele artiklen. Arbejd i din læsning med at forstå begrebet ’konceptuel model’: Hvad
definerer en konceptuel model? Hvordan analyserer og designer man et IKT designs konceptuelle model?
Og hvorfor er det godt at arbejde med scenarier når man udvikler den konceptuelle model for sit interface
design? 
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Onsdag den 13. september 8.15-12.00 (v. A.M. Kanstrup)
Hvordan forstår vi den kontekst som vi designer til? På denne kursusgang starter vi med at formulere vores
forståelse af og vores spørgsmål til vores case/den organisation vi designer til. Vi får besøg af vores case og
mulighed for at stille spørgsmål. 

Litteratur som forventes læst inden kursusgangen:
Tidwell, J. (2010). Designing Interfaces – Patterns for Effective Interaction Design, 2  edition. O’Reilley. 

Læsevejledning: Læs Preface + Kapitel 1: What Users Do. Arbejd med at forstå Tidwell’s mange typer af
mønstre for brug. 

Rogers, Y.; H. Sharp og J. Preece (2011). Interaction Design: Beyond human-computer interaction, 3  Edition.
O’Reilley. 

Læsevejledning: Læs afsnit 9.3.1 og 9.3.2 og arbejd i din læsning med at forstå typer af brugere og hvilke
brugere der er relevante for Jeres design process. 
Læs hele kapitel 10 og afsnit 11.5 i kapitel 11. Arbejd i din læsning med at forstå hvad ‘requirements’ –
hvordan og hvordan laver man krav til et IKT-design. Studer eksemplerne i bogen og overvej hvilke krav der
er vigtige for Jer at få greb om for at kunne designe et godt IKT-design til casen. Brug tid på at forstå
hvordan scenarier kan understøtte arbejdet med forståelse af kontekst i en design process. Studer
eksemplerne og overvej hvordan I kan lave et scenarie for Jeres IKT-design. 

Carroll, J. M. (2000). Five reasons for scenario-based design. Interacting with Computers, 13(1), pp. 43-60.
Læsevejledning: Carroll's tekst er primær-litteratur til scenarie metoden. Det anbefales at du læser artiklen
for at forstå metodens baggrund og oprindelige intentioner. Arbejd i din læsning med at forstå hvad der
definerer et scenarie (første del af artiklen) og dernæst hvordan scenarier understøtter design (anden del af
artiklen). 

Torsdag den 21. september, 8.15-12.00 (v. A.M. Kanstrup)
Denne kursusgang introducerer til grundprincipper for design af brugergrænseflader. Det er målet at alle grupper i de
efterfølgende øvelser udarbejder minimum ét forslag til en brugergrænseflade for det IKT-design som gruppen
arbejder med udfra gruppens konceptuelle model og scenarie (forrige kursusgange samt spørgetime) og udvalgte
principper i kursuslitteraturen læst til denne kursusgang (HUSK at læse inden kursusgangen).

Litteratur som forventes læst inden kursusgangen:

Norman, D.A. (1986). Cognitive Engineering. I Norman, D. A. og S. W. Draper “User Centered System Design:

New Perspectives on Human-Computer Interaction”, CRC Press, pp. 31-61 (tilgængelig i mappen 'materiale'). 
Læsevejldning: Læs hele artiklen. Læs GRUNDIGT side 31-48 og brug tid på at forstå figurerne i teksten.
Arbejd i din læsning med at forstå hvorfor menneske-maskine interaktion er vanskeligt – fokuser på at forstå
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de mange opgaver som er indeholdt i artiklens eksempler af umiddelbare simple aktivitet, og hvad det
kræver for at bygge bro mellem brugeren og det system brugeren skal interagere med) 

Tidwell, J. (2010). Designing Interfaces – Patterns for Effective Interaction Design, 2  edition. O’Reilley 2010. 
Læsevejledning: Læs kapitel 4 grundigt og læs de øvrige kapitler 5 – 11 for at få inspiration til design.
Når du læser skal du for hvert kapitel forstå hvilket tema det handler om ifht. interaktion, få overblik over de
mange patterns og arbejde med at forstå de præsenterede patterns ved at læse den indledende
definitionstekst og studere de mange gode og visuelle eksempler. Overvej hvilke kapitler der er centrale for
Jeres design og hvilke patterns som I med fordel kan anvende. 

Fredag den 22. september, 12.30-16.15 (v. M. Lykke)
Denne kursusgang præsenterer grundprincipper for design af informationsarkitektur (IA). Denne viden skal bruges til
at udarbejde et sitemap over navigationssystemet for det IKT-design, som I arbejder med. Herudover skal I bruge
viden til at foretage et IA kvalitetstjek og opdatering af den organisering og de labels, som I lavede for
brugergrænsefladedesignet i forrige undervisningsgang.

Litteratur som forventes læst inden kursusgangen:
Rosenfeld, L., Morville, P. & Arango, J. (2015). Information Architecture. Sebastopol (CA): O´Reilly Media. 23 –
38 (Chapter 2), 79 – 173 (Chapter 5 – 8). Online tilgængelig via AUB.
Tidwell, J. (2011). Designing interfaces. Patterns for Effective Interaction Design. O’Reilly. 25 – 129 (Chapter 2 –
3).  

Læsevejledning: Start med at læse Rosenfeld, Morville og Arango (2015). Læg i læsningen vægt på at forstå de 4
komponenter (organisationssystem, navigationssystem, labelsystem og søgesystem), som informations-arkitekturen
består af. Især er det vigtigt, at I får forståelse for, hvordan de 4 komponenter hver især bidrager til brugerens
forståelse af og interaktion med et IKT-design. Læs herefter Tidwell (2011). Her er det vigtigt – i kombination med
viden om IA komponenter – at forstå de forskellige patternes og hvordan de kan tages i anvendelse for at
understøtte og guide brugeren, der skal forstå og anvender IKT-designet – hvilke teknikker, værktøjer og patterns
kan man bruge til at guide brugeren, så han forstår, hvilke information designet indeholder, hvordan han finder dem,
og hvordan han kan bruge dem. 

EKSTRA
I artiklen "A grounded theory of the practice of web information in large organisations" diskuterer Sally Burford fra
Canberra Universitetet, hvordan man arbejder med informationsarkitektur i store organisationer. Hun opridser 4
praksisser og kommer gennem denne præsentation ind på både udfordringer, men også fordele ved at arbejde
systematisk og velovervejet med informationsarkitektur.

Informationsarkitektur bygger i høj grad på ord – på ord og organiseringer af ord, som man kan browse i og navigere
imellem. Det er derfor vigtigt at forstå, hvad ord egentlig er – hvordan vi lærer dem, husker dem, forstår dem,
relaterer dem, finder dem. Undervisningen tager udgangspunkt i professor i sprog og kommunikation Jean
Aitchison’s bog Words in the Mind, hvor hun med udgangspunkt i veletableret og bredt anerkendt forskning
introducerer til teori til forståelse af menneskets leksikale leksikon og brug af ord. Viden om ord og ordrelationer.
Teksten er sekundær litteratur, men det er vigtig viden, da det er grundlaget for at forstå problemstillinger i
forbindelse med design af informationsarkitektur. Nogen af jer vil formodentlig allerede have viden om ord og
semantik fra Jeres gymnasiale grunduddannelse. Jeg henviser til teksten og vil anbefale, at I læser den - som
introduktion eller til genopfriskning. Jean Aitchison formidler samme viden i nogle BBC Reith Lectures. I kan vælge at
høre dem i stedet for at læse teksten. Jeg har gjort både tekst og lectures tilgængelige. Så kan I selv vælge, om I vil
læse eller lytte. 

Aitchison, J. (2012). Words in the Mind - An Introduction to the Mental Lexicon. Chistester: Wilery-Blackwell,
2012. 3 – 15 (Chapter 1), 39 – 98 (Chapter 4 – 8). Tilgængelig i mappen Materiale.
BBC Reith lectures: http://www.bbc.co.uk/programmes/p00gmvwx/episodes/guide
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25. september 8.15-12.00 i auditoriet (lok. 3.107) og efterfølgende 12.30-15.00 i Rendsburggade 6. 
26. september 9.00-15.00 i Rendsbuggade 6
(v. Morten Lund: mlund@hum.aau.dk)

Fredag den 29. september, 8.15.12.00 (v. M. Lykke)

Rogers, Y.; H. Sharp og J. Preece (2011). Interaction Design: Beyond human-computer interaction, 3  Edition.
O’Reilley. 

Læsevejledning: Læs kapitel 12. Læs især section 12.1, 12.2, og 12.3 grundigt og find inspiration i
eksemplerne i de efterfølgende sektioner. Arbejd med at forstå argumenter for evaluering af
brugergrænseflader – hvorfor, hvornår, hvordan?. 
Læs kapitel 14 afsnit 14.1 og 14.2 om usability testing og læs kapitel 15 afsnit 15.1 og 15.2 om
inspektions-metoder. Arbejd med at forstå hvordan hhv. usability test og de 10 heuristikker anvendes til at
evaluere et IKT design. 
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Lykke, M. & Jantzen, C. (2016). User Experience Dimensions: A systematic approach to experiential qualities for
evaluating information interaction in museums. Proceedings of the 2016 ACM on Conference on Human
Information Interaction and Retrieval, Carrboro, NC, USA – March 13 – 17, 2016. 

Læsevejledning: Usability evaluering har fokus på at evaluere IKT-designets brugbarhed – hvor effektivt og
nemt er IKT-designet at bruge. User experience evaluering har fokus på at undersøge brugernes oplevelse
og følelser i brugen af IKT-designet - er designet interessant, sjovt, involverende. Læs artiklen med henblik
på at forstå forskellen mellem usability og user experience. Overvej undervejs, om det er vigtigt både at få
indsigt i usability og user experience, når man udvikler IKT-design. 

Se inden kursusgangen (som supplement til kapitel 12) filmen “Example usability test with a paper prototype” her
https://www.youtube.com/watch?v=9wQkLthhHKA 
Læs (som supplement til kapitel 12) om usability tests på følgende links:  
http://www.nngroup.com/courses/usability-testing/ 
Se inden kursusgangen (som supplement til kapitel 15) filmen “10 usability heuristics” her: 
https://www.youtube.com/watch?v=hWc0Fd2AS3s.

Tordag den 5. oktober, 12.30 - 16.00, lok. 3.107
(v. M. Lykke og A.M. Kanstrup) 
Alle grupper præsenterer deres IKT-design til casen/rekvirenten. Præsentationer inkluderer et IKT-design
manifesteret digitalt. I må forberede 6 powerpoint slides som skal præsenteres på max 6 minutter. De 6 slides skal
indeholde

1. problematikker i det eksisterende design som gruppen har identificeret og arbejdet på at forbedre (første
kursusgang), 

2. designets konceptuelle model og interaktionstyper (anden kursusgang), 
3. scenarie for IKT-designet (tredje kursusgang), 
4. valgte patterns til interface-designet (fjerde kursusgang), 
5. designets informations arkitektur (femte kursusgang) 
6. designets evaluering og endelig resultat (sjette kursusgang) 

Aflever Jeres præsentation (de 6 slides) i pdf-format til kanstrup@hum.aau.dk **kl. 12.00 onsdag den 4. oktober**
(casen/rekvirenten får Jeres præsentationer med efter arrangementet). 

#Dato mangler (v. M. Lykke og A.M. Kanstrup)
Vi gennemgår eksamensopgaven og svarer på spørgsmål. 

Den skriftlig opgave afleveres senest mandag den 30. oktober kl. 12.00 via digital eksamen. De fleste svar på
spørgsmål til digital eksamen kan findes her. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes ITS. 
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