
 
Skabelon for semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet 

 
Semesterbeskrivelse 7.semester Oplevelsesdesign KA-OD (Aalborg) 
Oplysninger om semesteret 
Skole: MPACT 
Studienævn: Kommunikation og Digitale Medier 
Studieordning: Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi, Oplevelsesdesign 2018 
 
Semesterets faglige profil  
Uddannelsens 7. semester er forankret i et 5 ECTS-point modul i Agil konceptudvikling i et 
designforskningsperspektiv, et 15 ECTS-point projektmodul i "Oplevelsesdesign: Fra pro-
blem til koncept", et 5 ECTS-point studiefagsmodul "Oplevelser og æstetik" og et 5 ECTS-
point valgfagsmodul. Der skrives projekt inden for temaet: ”Fra problem til koncept”. Der ar-
bejdes med oplevelsesdesigns tidlige faser, hvor især analyser, empiriske undersøgelser og 
idéudvikling fører til koncept og konceptfremstillinger.  
 
Semesterets organisering og forløb 
Semesteret udgør 30 ECTS points. 1 ECTS point svarer til 27,5 times arbejde, og 30 ECTS point svarer såle-
des til 825 arbejdstimer eller 22 ugers fuldtidsarbejde bestående af forberedelse til undervisning, undervis-
ningsdeltagelse, gruppearbejde, vejledning og eksamener. 

 Projektaflevering er XX. december, 2018, senest kl. 12.00 

 

 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Semesterkoordinator: Jens F. Jensen og Mette Skov 
Studiesekretær: Jette Due 
 
 
 
Modulbeskrivelse 
Modultitel, ECTS-angivelse 
”Oplevelsesdesign: fra problem til koncept” (IT-based Experience Design: From Problem to Concept)  
15 ECTS-point.  
 
Placering  
7. Semester 
 
Modulansvarlig 
Jens F. Jensen og Mette Skov 
Type og sprog 
Projektmodul 
Dansk 
 
Mål 
 
Viden om:  
 
• teori, metode og praksis inden for oplevelsesdesign med særligt fokus på designprocessens tidlige faser, 



 

herunder brugerstudier og interessentinddragelse samt skitsering/visualisering af idéer  
• forskellige designparadigmers grundlag og praksisser  
• tilgange til at iscenesætte og strukturere oplevelser og oplevelsesrammer med inddragelse af digitale tekno-
logier   
• videnskabsteoretiske problemstillinger med relevans for it-baseret oplevelsesdesign.   
  
Færdigheder i:  
 
• at udføre bruger- og interessentorienterede aktiviteter i analyse- og designarbejdet  
• at anvende teknikker til idégenerering, skitsering og visualisering af oplevelsesdesignkoncepter  
• at kunne reflektere over og vurdere digitale teknologiers potentiale som en integreret del af det udviklede op-
levelsesdesign.  
  
Kompetencer til:  
 
• at indsamle, systematisere, analysere, syntetisere og omsætte viden om brugere, praksisser og situationer, 
samt designproblemer og -behov i forhold til it-baseret oplevelsesdesign  
• kritisk og konstruktivt at planlægge og deltage i problemanalyse og udviklingsopgaver inden for oplevelsesde-
sign med fokus på idégenerering  
• at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring it-baseret oplevelsesdesign med en professionel tilgang 
samt at kunne indgå i designprocesser, der sammentænker menneskelige værdier og handlemåder, æstetiske 
praksisser, teknologi og forret 
 
Fagindhold  
 
Modulet skal sætte den studerende i stand til at indgå analytisk, kreativt, kritisk og praktisk i designprocessens 
tidlige faser med fokus på udviklingen af et koncept, som tager afsæt i enten et aktuelt problem eller behov i en 
given kontekst eller en præliminær designidé. For begge tilgange er det centralt, at de relateres til en given 
kontekst, så undersøgelser og designaktiviteter løbende kan inkorporeres i designprocessen.    
  
Gennem modulet vil der være fokus på problemafkodning og idéanalyse, bruger/forbrugerundersøgelser, krea-
tivitet og innovation inden for it-baseret oplevelsesdesign. Der lægges vægt på brugercentrerede og interes-
sentinvolverende tilgange, kunstneriske og designerinitierede tilgange, oplevelsesbaseret innovation – dvs. 
oplevelsesdesign, der sammentænker menneskelige værdier og handlemåder, æstetiske praksisser, teknologi 
og forretning. Desuden skal den studerende sættes i stand til at reflektere over modulets indhold i forhold til 
fagets videnskabsteori.  
  
I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:    
  
• it-baserede oplevelsesteknologier  
• design og designprocesser, herunder evaluering  
• kreativitetsteknikker  
• fagets videnskabsteori.  
  
I tilknytning til det problemorienterede projektarbejde tilbydes faglig vejledning. 
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet udgør 15 ECTS points. 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, øvel-
ser, vejledning og eksamener   
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
NEDENSTÅENDE UDFORMES I MOODLE 
 
En beskrivelse af hvordan fagindholdet udmøntes for det kommende semester samt en beskrivelse af andre 
særlige forhold der gør sig gældende for det specifikke semester (fx organisatoriske, strukturelle, studiemæssi-
ge m.m.)  
En redegørelse for afløsning ved aktiv deltagelse (hvis det er en eksamensmulighed) 
En oversigt over modulets undervisere 
Link til gældende skema 
 



 

For hver undervisningsaktivitet (eksempelvis kursusgange, workshops med videre) angives:  
• Undervisningens karakter (forelæsning, workshop, øvelse, gruppearbejde etc.) 
• Undervisningsaktivitetens titel og nummer (i nævnte rækkefølge), kortfattet beskrivelse af aktiviteten 

(kursusmanchet) samt aktivitetens relation til modulets læringsmål 
• Underviser(e) 
• Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur – herunder en samlet opgørelse over antal sider, samt hvil-

ke tekster der uploades (nedenstående tabel anvendes) 
• Slides og øvrige ressourcer 

 
 
Eksamen 
Prøve 2   
En ekstern mundtlig prøve i ”Oplevelsesdesign: fra problem til koncept” (IT-based Experience Design: From 
Problem to Concept)   
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i det 
skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det 
skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar.  
  
Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse. Der foretages en samlet bedømmelse af 
projektrapporten inklusive konceptvisualiseringer og den mundtlige præstation.     
Litteraturgrundlag: Minimum 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.  
  
Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 
30 sider ved individuel studerende).  
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering 
og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.   
  
Sprog: Projektrapporten kan efter studienævnets godkendelse skrives på et fremmedsprog.   
  
Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen.   
Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at 
der foretages en individuel bedømmelse.  
  
Omfang: 15 ECTS-Point  
  
Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål be-
skrevet ovenfor.  
  
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, 
at den studerende indløser ovenstående krav på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde.   
  
 
 
 
Modulbeskrivelse 
Modultitel, ECTS-angivelse 
”Agil konceptudvikling i et designforskningsperspektiv” (Agile concept development in a design research 
perspective).  
5 ECTS 
 
Placering  
7. Semester 
 
Modulansvarlig 
Se tilsvarende beskrivelse for 7. sem. IDM 
 
Type og sprog 
Studiefagsmodul 
Dansk 
 
Mål 



 

 
Viden om:  
 
• agile undersøgelses- og syntesemetoder  
• brugercentrerede innovative fremstillingsprocesser  
• digitale design redskaber og metoder til konceptudvikling  
• innovation, professionel praksis og tværfaglige samarbejdsformater  
  
Færdigheder i:  
 
• at observere og analysere praksisproblematikker   
• at syntetisere og konceptualisere med digitale medier   
• at kunne arbejde problemorienteret i tværfaglige sammenhæng   
 
Kompetencer til:  
 
• at forholde sig kritisk, agilt og refleksivt til fagområdet gennem undersøgelse, analyse og syntese  
• at forstå og reformulere praksisproblematikker og belyse potentielle løsningsrum   
• at indgå i flerfagligt samarbejde om formulering af videnskabelige problemstillinger med udgangspunkt i prak-
sis  
 
Fagindhold 
Modulet introducerer de studerende til i professionelt refleksivt arbejde at identificere problematikker i praksis. 
Gennem en iterativ og løsningsorienteret proces bearbejdes og udfordres initierende forståelser med henblik 
på at identificere løsningsrum og konceptuelle løsninger. Der er således tale om at udfordre forståelsen af ver-
den ’som den er’ for at kunne forestille sig verdenen ’som den kunne blive’.   
 
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, øvel-
ser, vejledning og eksamener   
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
NEDENSTÅENDE UDFORMES I MOODLE 
 
En beskrivelse af hvordan fagindholdet udmøntes for det kommende semester samt en beskrivelse af andre 
særlige forhold der gør sig gældende for det specifikke semester (fx organisatoriske, strukturelle, studiemæssi-
ge m.m.)  
En redegørelse for afløsning ved aktiv deltagelse (hvis det er en eksamensmulighed) 
En oversigt over modulets undervisere 
Link til gældende skema 
 
For hver undervisningsaktivitet (eksempelvis kursusgange, workshops med videre) angives:  

• Undervisningens karakter (forelæsning, workshop, øvelse, gruppearbejde etc.) 
• Undervisningsaktivitetens titel og nummer (i nævnte rækkefølge), kortfattet beskrivelse af aktiviteten 

(kursusmanchet) samt aktivitetens relation til modulets læringsmål 
• Underviser(e) 
• Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur – herunder en samlet opgørelse over antal sider, samt hvil-

ke tekster der uploades (nedenstående tabel anvendes) 
• Slides og øvrige ressourcer 

 
Eksamen 
Prøve 1  
En intern skriftlig prøve i ”Agil konceptudvikling i et designforskningsperspektiv” (Agile concept development in 
a design research perspective).   
Prøven har form af en bunden 3dages hjemmeopgave. Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Den 
skriftlige besvarelse skal demonstrere de læringsmål, som er angivet ovenfor. Prøven kan afløses ved tilfreds-
stillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver, som stilles i 
løbet af kurset samt mindst 80% tilstedeværelse. 
 



 

Modulbeskrivelse 
Modultitel, ECTS-angivelse 
”Oplevelser og æstetik” (Experience and Aesthetics). 
5 ECTS 
 
Placering  
7. Semester 
 
Modulansvarlig 
Christian Jantzen og Falk Henrich 
 
Type og sprog 
Studiefagsmodul 
Dansk 
 
Mål 
 
 
 Viden om:  
 
• oplevelsesbegrebets idéhistorie: mellem underholdning og erfaringsdannelse  
• oplevelsens fysio-psykologiske struktur  
• æstetik som systematisk udforskning af sanselig erkendelse  
• æstetiske virkemidler i oplevelsesdesign  
• æstetik i forhold til computerbåren og interaktive teknologier.  
  
Færdigheder i:  
 
• at anvende relevante fysio-psykologiske perspektiver til at beskrive oplevelser  
• analytisk at kunne vurdere og reflektere over de æstetiske virkemidler, der kan anvendes i tilrettelæggelsen af 
It-baserede oplevelser  
• kritisk at kunne vurdere fordele og ulemper ved æstetikdreven designpraksis  
  
Kompetencer til:  
 
• selvstændigt at kunne afgrænse og udføre en teoretisk og analytisk undersøgelse af oplevelsens fysio-
psykologiske kendetegn   
• at kunne overskue og vurdere konsekvenserne af forskellige æstetiske virkemidler for oplevelsen  
• at forholde sin teoretiske og analytiske tilgang til oplevelse og æstetik til praksis med henblik på omsætning til 
design af it-baserede oplevelser.  
 
Fagindhold 
Modulet giver den studerende en grundig indføring i sammenhængen mellem oplevelser og erfaringsdannelse 
samt i æstetik som den systematiske praksis, der kan frembringe denne sammenhæng. Fokus er på oplevel-
sens fysiologiske, emotionelle, kognitive og meningsskabende aspekter og på filosofiske perspektiver og struk-
turelle kendetegn, som ligger til grund for æstetikkens oplevelses- og erfaringsskabende virkemidler. Hensigten 
er, at den studerende tilegner sig færdigheder i forhold til disse virkemidler, så vedkommende selvstændigt kan 
beskrive, konstruere og vurdere oplevelsesorienterede fænomener og forholde sig teoretisk reflekteret til de-
signets modtagere, formål, kontekst og teknologi.  
  
I tilknytning til modulet afholdes kurser og øvelser inden for følgende områder:    
  
• oplevelser og identitet i idéhistorisk belysning  
• oplevelsens fysio-psykologiske struktur  
• filosofisk æstetik og æstetisk teori  
• æstetik og mediekunst  
• æstetikdreven designpraksis.  
 
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, øvel-



 

ser, vejledning og eksamener   
 
Modulaktiviteter (kursusgange med videre) 
 
NEDENSTÅENDE UDFORMES I MOODLE 
 
En beskrivelse af hvordan fagindholdet udmøntes for det kommende semester samt en beskrivelse af andre 
særlige forhold der gør sig gældende for det specifikke semester (fx organisatoriske, strukturelle, studiemæssi-
ge m.m.)  
En redegørelse for afløsning ved aktiv deltagelse (hvis det er en eksamensmulighed) 
En oversigt over modulets undervisere 
Link til gældende skema 
 
For hver undervisningsaktivitet (eksempelvis kursusgange, workshops med videre) angives:  

• Undervisningens karakter (forelæsning, workshop, øvelse, gruppearbejde etc.) 
• Undervisningsaktivitetens titel og nummer (i nævnte rækkefølge), kortfattet beskrivelse af aktiviteten 

(kursusmanchet) samt aktivitetens relation til modulets læringsmål 
• Underviser(e) 
• Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur – herunder en samlet opgørelse over antal sider, samt hvil-

ke tekster der uploades (nedenstående tabel anvendes) 
• Slides og øvrige ressourcer 

 
Eksamen 
Prøve 3  
En intern skriftlig prøve i ”Oplevelser og æstetik” (Experience and Aesthetics).  
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer 
det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebe-
svarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.   
  
Sprog: Opgavebesvarelsen kan efter studienævnets godkendelse udarbejdes på et fremmedsprog.  
  
Bedømmelsesform: Karakter efter 7-trinsskalaen.   
  
De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 5 ECTS.  
  
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, 
at den studerende indløser modulets mål på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde.   
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