
 
Semesterbeskrivelse 6.semester Informationsvidenskab BA-KDM 
(København) 
 
Oplysninger om semesteret 
Skole: MPACT 
Studienævn: Kommunikation og Digitale Medier 
Studieordning: Bachelor Kommunikation og digitale medier 2017 
 
 
Semesterets faglige profil  
Uddannelsernes 6. semester udgør et specialiseringsforløb i informationsvidenskab.  
  
 
Semesterets organisering og forløb 
Temarammen på 6. semester på informationsvidenskab er IKT i brug. Semesteret 
omhandler design af IKT-systemer i teori, analyse og praksis med særlig fokus på 
brugerinddragelse i designarbejdet. Fokus på bachelorprojektet er æstetiske, funktionelle 
og etiske problemstillinger vedrørende IKT i brug. Det særlige ved dette semester 
sammenlignet med de studerendes tidligere semestre er at de skal udvikle et konceptuelt 
IT-design som en del af deres bachelorprojekt. Denne udvikling forsøges understøttet ved 
så vidt muligt at lave tætte koblinger mellem semesterets forskellige kurser for at skabe en 
oplevelse af sammenhængende progression gennem semestret. Kurserne 
‘Udviklingsmetoder’, ‘Design ‘Brugerinddragelse i design af IKT’, Brugerinddragelse og 
Effekt og evaluering gør således eksempelvis brug af de samme real life cases hvor de 
studerende skal udvikle IT-designs til firmaer eller organisationer gennem at fokusere på 
henholdsvis brugerinddragelse, udviklingsplanlægning og evaluering af effekt. 
 
Der afholdes følgende kurser for 6. semester Informationsvidenskab: 

● Projektmodul 
○ ’IKT i brug’  (15 ECTS) 

■ ’Udviklingsmetoder’ (del 1 af projektmodul) 
■ ’Design & æstetik’ (del 2 af projektmodul) 
■ ’Brugerinddragelse i design af IKT’ (del 3 af projektmodul) 

● Studiefagsmoduler 
○ ’Faget videnskabsteori’  (5 ECTS, delvis fælles modul på tværs af IV og 

KOM) 
○ ’IKT, interaktion og organisation’  (5 ECTS) 

● Valgfagsmoduler 
○ ’Effekt og evaluering’  (5 ECTS) 

 



○ ’Avanceret webdesign og analyse’  (5 ECTS)

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Toine Bogers 
Studiesekretær: Karin Jensen 



 

Modulbeskrivelse 
 
 
Modultitel, ECTS-angivelse 
"Fagets videnskabsteori: Informationsvidenskab” (Theory of Science: Information 
Science).  
5 ECTS 
 
 
Placering  
6. Semester 
 
 
Modulansvarlig 
Lone Dirckinck-Holmfeld 
 
 
Type og sprog 
Studiefagsmodul 
Dansk 
 
 
Mål 
 
Viden om og forståelse af:  

● videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i relation til faget 
informationsvidenskab 

  
Færdigheder i:  

● at beskrive, analysere, vurdere og reflektere over videnskabsteoretiske og etiske 
problemstillinger i tilknytning til den studerendes faglighed og faget 
informationsvidenskab som hele 

  
Kompetencer til:  

● selvstændigt, kritisk og konstruktivt at kunne identificere, bearbejde og vurdere 
videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger inden for faget 
informationsvidenskab  

 
 
Fagindhold 
Modulet omfatter kurser og øvelser i relation til modulets tema: Fagets videnskabsteori og 
etik. Modulet omhandler centrale videnskabsteoretiske, filosofiske og etiske sagsforhold, 

 



 

der knytter sig til faget informationsvidenskab. Modulet sætter den studerende i stand til at 
reflektere over og bearbejde bacheloruddannelsens videnskabsteoretiske og etiske 
problemstillinger. Den studerendes videnskabsteoretiske portefølje består af 
videnskabsteoriopgaver og –løsninger fra de foregående semestres undervisning og af 
projektrapporter, hvor videnskabsteoretiske overvejelser har udgjort en del af 
projektarbejdet.  
  
I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:  
Fagets videnskabsteori og etik.  
 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet udgør 5 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 5 ECTS 
point svarer således til 137,5 arbejdstimer bestående af forberedelse til undervisning, 
undervisningsdeltagelse, gruppearbejde, øvelser, vejledning og eksamener  
 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
UNDERVISERE 

● Birger Larsen (BL) 
● Lone Dirckinck-Holmfeld (LDH) 
● Finn Colin (FC) 
● Frederik Stjernfelt (FS) 

 
 
SKEMA 
Se vedhæftede PDF-print af Moodle-siden. 

 
 
Eksamen 
Prøve 22  
En intern skriftlig prøve i "Fagets videnskabsteori: Informationsvidenskab” (Theory of 
Science: Information Science).  
 
Prøven består af en skriftlig opgaveaflevering, der belyser en specifik videnskabsteoretisk 
problemstilling med afsæt i kursuslitteraturen og med eksempler fra den 
videnskabsteoretiske portefølje. Opgavens problemstilling godkendes af eksaminator.  
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til 
ikkebestået, bedømmes opgaven tillige af en intern censor.  
  
Sidetal: Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.  
Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.  

 



 

  
Den skriftlige opgave skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for 
modulet. De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 5 ETCS point.  
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På denne seminargang vil vi især dykke ned i positionen om konstruktivisme og social
konstruktivisme. Jeg vil bede jer om på forhånd inden kursusgangen at orientere jer i
kursuslitteraturen.

Finn Collin: Konstruktivisme, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg 2003 el. senere. Indledning (s.
1133). (23 normalsider à 2400 enheder).  

Ian Hacking: The Social Construction of What?, Harvard UP 1999, Kapitel 1, med titlen "Why ask
What?".

Esmark, A. og C.B. Laustsen og N. Åkerstrøm Andersen (Eds.), (2009),

“Socialkonstruktivistiske analysestrategier,  en introduktion”.

I Socialkonstruktivistiske analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag.

24

Rasborg, Klaus (2004) Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi.

I Fuglsang, Lars & Poul Bitch Olsen (Eds.), Videnskabsteori på tværs af

fagkulturer i samfundsvidenskaberne, pp. 349389







Modulbeskrivelse 

Modultitel, ECTS-angivelse 
”IKT, interaktion og organisation (ICT, Interaction and Organization)” 
5 ECTS 

Placering 
6. Semester

Modulansvarlig 
Lone Dirckinck-Holmfeld 

Type og sprog 
Studiefagsmodul 
Dansk 

Mål 

Viden om og forståelse af: 
● kommunikation, samarbejde og læring medieret af IKT i netværk og organisationer
● ibrugtagning og implementering af IKT i organisationer og netværk
● design af brugergrænseflader samt vurdering af brugergrænseflader og systemers

brugbarhed.

Færdigheder i: 
● at vurdere teoretiske, analytiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og

vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i tilknytning til IKT-medieret
kommunikation, samarbejde og læring i netværk og organisationer,

● vurdere teoretiske, analytiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og
vælge relevante metoder i tilknytning til vurdering af brugergrænseflader og
systemers brugbarhed.

Kompetencer til: 
● at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde om vurdering

og implementering af IKT-medieret kommunikation, samarbejde og læring i netværk
og organisationer,

● at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde om vurdering
og implementering af brugergrænseflader.



 

 
 
Fagindhold 
I modulet arbejdes med IKT, interaktion og organisation kommunikation. Målet er at forstå 
samspillet mellem IKT, brug og kontekst på såvel organisations- som 
brugergrænsefladeniveau og at forstå forandringsprocesser i netværk og organisationer 
vedrørende ibrugtagning af nye teknologier og dertil knyttede nye kommunikations-, 
samarbejds- og/eller læringsformer.  
  
Modulet omfatter:  

● IKT, interaktion og organisation: kommunikation, læring og samarbejde medieret af 
IKT  

● IKT, interaktion og organisation: brugergrænseflader og brugbarhed  
  
Der afholdes undervisningsaktiviteter i:  

● læring og samarbejde i netværk og organisationer  
● brugergrænseflader og brugbarhed 

 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet udgør 5 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 5 ECTS 
point svarer således til 137,5 arbejdstimer bestående af forberedelse til undervisning, 
undervisningsdeltagelse, gruppearbejde, øvelser, vejledning og eksamener  
 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
UNDERVISERE 

● Lone Dirckinck-Holmfeld (LDH) 
● Stine Ejsing-Duun (SED) 

 
 
SKEMA 
Se vedhæftede PDF-print af Moodle-siden. 
 
 
Eksamen 
Prøve 23  
En intern skriftlig prøve i ”IKT, interaktion og organisation (ICT, Interaction and 
Organization)”  
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af censor og 
eksaminator.  

 



 

Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund 
af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. 
Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.  
 
Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne 
for modulet.  
  
De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 5 ECTS-point  
  
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets 
mål med få eller uvæsentlige mangler. 
 
 

 







https://tidsskrift.dk/lom/article/view/96928. (30 s.)
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Semesterbeskrivelse 6.semester Informationsvidenskab BA-KDM 
(København) 

Oplysninger om semesteret 
Skole: MPACT 
Studienævn: Kommunikation og Digitale Medier 
Studieordning: Bachelor Kommunikation og digitale medier 2017 

Semesterets faglige profil  
Uddannelsernes 6. semester udgør et specialiseringsforløb i informationsvidenskab. 

Semesterets organisering og forløb 
Temarammen på 6. semester på informationsvidenskab er IKT i brug. Semesteret 
omhandler design af IKT-systemer i teori, analyse og praksis med særlig fokus på 
brugerinddragelse i designarbejdet. Fokus på bachelorprojektet er æstetiske, funktionelle 
og etiske problemstillinger vedrørende IKT i brug. Det særlige ved dette semester 
sammenlignet med de studerendes tidligere semestre er at de skal udvikle et konceptuelt 
IT-design som en del af deres bachelorprojekt. Denne udvikling forsøges understøttet ved 
så vidt muligt at lave tætte koblinger mellem semesterets forskellige kurser for at skabe en 
oplevelse af sammenhængende progression gennem semestret. Kurserne 
‘Udviklingsmetoder’, ‘Design & æstetik’ og ‘Brugerinddragelse i design af IKT’ gør således 
eksempelvis brug af de samme real life cases hvor de studerende skal udvikle IT-designs 
til firmaer eller organisationer gennem at fokusere på henholdsvis brugerinddragelse, og 
udviklingsplanlægning. 

Der afholdes følgende kurser for 6. semester Informationsvidenskab: 
● Projektmodul

○ ’IKT i brug’  (15 ECTS)
■ ’Udviklingsmetoder’ (del 1 af projektmodul)
■ ’Design & æstetik’ (del 2 af projektmodul)
■ ’Brugerinddragelse i design af IKT’ (del 3 af projektmodul)

● Studiefagsmoduler
○ ’Faget videnskabsteori’  (5 ECTS, delvis fælles modul på tværs af IV og

KOM)
○ ’IKT, interaktion og organisation’  (5 ECTS)

● Valgfagsmoduler
○ ’Effekt og evaluering’  (5 ECTS)



 

○ ’Avanceret webdesign og analyse’  (5 ECTS) 
 
 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Toine Bogers 
Studiesekretær: Karin Jensen 
 
 
 
Modulbeskrivelse 
 
Modultitel, ECTS-angivelse 
”Bachelorprojekt: IKT i brug (BA Project: ICT in practice)”  
15 ECTS-point.  
 
 
Placering  
6. Semester 
 
 
Modulansvarlig 
Toine Bogers  
 
 
Type og sprog 
Projektmodul 
Dansk 
 
 
Mål 
 
Viden om og forståelse af:  

● teori, metode og praksis inden for det informationsvidenskabelige område med 
særlig fokus på brugerinddragelse i design og agile udviklingsmetoder til design af 
IKT-systemer  

● æstetiske, funktionelle og etiske problemstillinger vedrørende IKT i brug  
● videnskabsteoretiske begreber af særlig relevans for design af IKT-systemer, 

brugerinddragelse i design og agile udviklingsmetoder.  
  
Færdigheder i:  

 



 

● at anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt 
kunne demonstrere færdigheder inden for det informationsvidenskabelige 
fagområde  

● at planlægge design af IKT-systemer  
● at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge 

relevante analyse- og løsningsmodeller  
● at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og 

ikke-specialister.  
  
Kompetencer til:  

● at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en 
professionel tilgang  

● at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige 
læringsmiljøer og udvikle færdigheder i design af IKT-systemer, brugerinddragelse i 
design og agile udviklingsmetoder  

● kritisk og konstruktivt at deltage i udviklingsopgaver ved at kunne identificere, 
analysere og løse komplekse problemstillinger inden for det 
informationsvidenskabelige område med fokus på design af IKT  

● at formidle viden om informationsvidenskabelige problemstillinger til forskellige 
målgrupper, herunder æstetiske, funktionelle og etiske problemstillinger vedrørende 
IKT i brug.  

  
 
Fagindhold  
 
Bachelorprojektet udarbejdes i løbet 6. semester på bacheloruddannelsen i 
informationsvidenskab. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på 
kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et 
afgrænset informationsvidenskabeligt emne. Den studerende skal således kunne formidle 
sine resultater og sin viden inden for det faglige felt korrekt og adækvat mundtligt såvel 
som skriftligt.  
  
Bachelorprojektet handler om design af IKT-systemer i teori, analyse og praksis med 
særlig fokus på brugerinddragelse i designarbejdet. Fokus på bachelorprojektet er 
æstetiske, funktionelle og etiske problemstillinger vedrørende IKT i brug.  
  
Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form 
af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af 
projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.  
  
I tilknytning til modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for områderne:  

● Udviklingsmetoder 
● Design og æstetik  

 



 

● Brugerinddragelse i design af IKT 
 
 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet udgør 15 ECTS point. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 15 ECTS 
point svarer således til 412,5 arbejdstimer bestående af forberedelse til undervisning, 
undervisningsdeltagelse, gruppearbejde, øvelser, vejledning og eksamener  
 
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
Bachelorprojektet handler om design af IKT-systemer i teori, analyse og praksis med 
særlig fokus på brugerinddragelse i designarbejdet. Fokus på bachelorprojektet er 
æstetiske, funktionelle og etiske problemstillinger vedrørende IKT i brug. I tilknytning til 
modulet afholdes undervisningsaktiviteter inden for områderne:  
 

● Udviklingsmetoder  (1. delmodul, der samlet udgør 15 ECTS) 
Den første del af projektmodulet fokuserer på udviklingsmetoder indenfor IT og 
information systems. Der gennemgås forskellige udviklingsprocesmodeller som 
Agile approaches, og forskellige praktiske frameworks som Scrum. Derudover 
omhandler modulet et fokus på users og use cases, dvs. hvordan der udføres 
stakeholder analyser og requirments gathering i praksis, samt hvordan disse kan 
omsættes til use case diagrammer og andre UML overviews af systemer (high level 
conceptual). User stories og use case diagrammer danner hjørnestenen for den 
metodiske introduktion. 
 

● Design og æstetik  (2. delmodul, der samlet udgør 15 ECTS) 
Denne del af projektmodulet fokuserer på praktiske designmetoder, og de 
forskellige tools der kan bruges hertil og den rolle æstetik har i at udforme et 
design. De studerende skal arbejde med at omsætte requirements til 
prototypedesigns. Der introduceres wireframes, usability heuristics, storyboards, 
flowcharts og fundamentelle principper indenfor prototyping, som tools til practical 
design. 
 

● Brugerinddragelse i design af IKT (3. delmodul, der samlet udgør 15 ECTS)  
Formålet med den tredje del af projektmoduler er at give et overblik over metoder til 
brugerinddragelse i design af IKT-systemer. Igennem delmodulet introduceres 
forskellige metoder og praksis til at inddragelse af brugere i forskellige faser af 
design af IKT-systemer, metodernes tilgang til brugeren og hvordan man kommer 
fra brugerinddragelse til design. Brugertests og prototype testing introduceres. 

 
For at hjælpe og guide de studerende i deres bachelorprojekt bliver de studerende sat for 
fire midlertidige afleveringsfrister på dele af deres projektarbejde. Formålet med disse 

 



 

midlertidige frister er at styre processen bedre samt være i stand til at bruge de 
studerendes midlertidige resultater i de forskellige delmoduler. Aflevering er ikke et formelt 
krav og fristerne kan forhandles i samråd med vejlederen. 
 
UNDERVISERE 

● Birger Larsen (BL) 
● Florian Meier (FM) 
● Mie Buhl (MB) 
● Rikke Magnussen (RM) 
● Stine Ejsing-Duun (SED) 
● Toine Bogers (TB) 

 
SKEMA 
Se vedhæftede PDF-print af Moodle-siden. 
  
 
Eksamen 
Prøve 21  
En ekstern mundtlig prøve i ”Bachelorprojekt: IKT i brug (BA Project: ICT in practice)”. 
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med 
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten kan 
efter studienævnets godkendelse skrives på et fremmedsprog. Hvis projektrapporten 
skrives på et fremmedsprog skal resumeet skrives på dansk.  
  
Litteraturgrundlag:  1500 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning 
til projektet.  
Sidetal:  Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider 
ved individuelle projekter.  
Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst én og 
højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.  
Normeret prøvetid: 30 min.  
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen.  
  
Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne 
for modulet. I tilfælde af omprøve henvises til gældende eksamensordning ved Det 
Humanistiske Fakultet. De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 
15 ECTS-point. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse 
af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende 
opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler.  
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