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Informationsvidenskab
Uddanner kandidater som kan arbejde med at 
integrere ny teknologi i praksis. Dvs. vi 
udvikler beslutnings, handle og 
samarbejdskompetencer i relation til IT-
projekter. 

Ikke it-specialister, men it-integratorer som 
skaber en bedre hverdag for brugere og 
organisationer – og mere bæredygtige it-
løsninger i samfundet.



Informationsvidenskab
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Cand. it i 
informationsvidenskab

Teorierogtilgangetil informationsvidenskab 
(studiefagsmodul)

1.
semester

10
ECTS

Brugerstudier og informationspraksis 
(projektmodul)

1.
semester

10
ECTS

Undersøgelsesmetoder i Informationsvidenskab 
(studiefagsmodul)

1.
semester

10
ECTS

Design og udvikling af IKT (projektmodul) 2.
semester

20
ECTS

Informationsvidenskab i praksis (projektmodul), 
valgmulighed A

3.
semester

30
ECTS

Teoretiskforløb inden for 
Informationsvidenskab (projektmodul), 
valgmulighed B

3.
semester

30
ECTS

Kandidatspeciale 4.
semester

30
ECTS



Teorier og tilgange til
informationsvidenskab

• Informationsinfrastruktur
• Teknologiforståelse
• HCI og Interaktionsdesign
• Informationsarkitektur
• Informationssøgning
• Digitalt samarbejde og læring



Projektmodul 
på 1. og 2. 
semester

Brugerstudier og
informationspraksis
- Fokus på de førnævnte teorier og tilgange
- Fokus på hvordan man studerer brugere og deres 
interaktion(er) med digitale teknologier i kontekst

Design og udvikling af IKT
-Der introduceres til centrale designtilgange, processer 
og værktøjer og der inddrages både funktionelle, 
æstetiske, data- drevne og læringsmæssige 
designprincipper

- evaluering, implementering og ibrugtagning af IKT-
design



Projekteksempler 1 
semKA
Living Well with Chronic Pain

Employee Experience in Using Digital 
Tools in a Large Organization (Danfoss)

When exercise goes online – A user Study on 
how to motivate people through a live-
streaming platform

PRO – a new way of working



Eksempler på specialer

• Diversitet ind, diversitet ud - En undersøgelse af bias i design og udvikling af teknologi

• Fra individuel til social 360VR - Nye formater for PBL på AAUs medicinuddannelse

• Appudvikling gennem brugercentreret design: En evaluering og redesign af CBB's 

mobilapplikation

• Digital transformation of patient care for pregnant women diagnosed with gestational diabetes

• Your Climate Footprint - A user-centred approach to design finance technologies supporting

sustainable behavior change

• Et holistisk, socio-teknisk værktøj til ledelse af IT-faciliteret organisatoriske forandring
• Usability evaluation of Apple Watch smartwatch
• Lead user driven product innovation

• Corporate knowledge management in medium to large software companies





Med en
Cand.it
i Informationsvidenskab

Kan du tage beslutninger i
relation til IT-projekter



Med en
Cand.it
i Informationsvidenskab

Kan du lede IT-projekter



Med en
Cand.it
i Informationsvidenskab

Kan du undersøge og forstå 
forskellige interessenters 
perspektiver i IT-projekter



Med en
Cand.it
i Informationsvidenskab

Kan du udvikle koncepter og
prototyper i IT-projekter



Med en
Cand.it
i Informationsvidenskab

Kan du tage kvalificerede
beslutninger i relation til IT-
projekter



Med en
Cand.it
i Informationsvidenskab

Kan du arbejde data-drevet IT-
projekter



Med en
Cand.it
i Informationsvidenskab

Kan du bygge bro mellem
brugere og software-udviklere i
IT-projekter



? For mere information

Kontakt

jdavidsen@ikp.aau.dk

Se i Studieordningen:-)

Find os på LinkedIn 

https://www.linkedin.com/

groups/12571036/

Information
svidenskab

mailto:jdavidsen@hum.aau.dk
https://www.linkedin.com/groups/12571036/


Informationsvidenskab fra de studerendes
perspektiv

Anne-Sofie Færk Spens og Kristian Grønlund Mikkelsen



HVERDAGENSOMSTUDERENDEPÅINFORMATIONSVIDENSKAB
• Hvordan er kursusundervisning

• Brugerstudier og informationspraksis (projektmodul)
• Forelæsninger med fokus på konkret anvendelse af teori og metode i tidligere 

forskningsprojekter fx IT i sundhed, Samarbejde i VRog Lærningsplatform
• Projekt

• Deling af øjenbilleder på Aalborg Universitetshospital
• Teorier og tilgange til informationsvidenskab

• Teoretisk grundlag èeksamensopgave
• Metodologi

• Design sprint (U-CrAc) på tværs af de tre Cand.it-studier


