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Bibliotekskundskab og videnskommunikation
 Oprettet i Odense 2009
 Samarbejde mellem tre institutter: 
• Institut for pædagogik
• Institut for litteratur, kultur og medier 
• Institut for fagsprog og kommunikation

 2013 flyttet til Kolding 
Institut for Design og Kommunikation

 Informations- og kommunikations-
videnskabeligt forsknings- og studiemiljø med
• BA i Informationsvidenskab, it og 

interaktionsdesign
• BA i International 

virksomhedskommunikation
• Cand.it i Webkommunikation



Program

1. Rammen – SDU Kolding og Institut for Design og Kommunikation
2. BA-uddannelsen i Bibliotekskundskab og videnskommunikation
3. ‘Biblioteksforskningen’ ved instituttet
4. Særlige studenteraktiviteter
5. Efter-/videreuddannelsesmuligheder



SDU Kolding og Institut for Design 
og Kommunikation







SDU Kolding
SDU Profil:

Design og Entreprenørskab

To hovedinstitutter
 Institut for Entreprenørskab og relationsledelse
 Institut for Design og Kommunikation



Institut for Design 
og Kommunikation
o Design og designkultur
o Informationsvidenskab/IT
o International virksomhedskommunikation
o IT og læring
o Kinesisk
o Turisme
o Lingvistik - sproglæring
o Biblioteksvidenskab
o Interaktion og teknologi



Institut for Design 
og Kommunikation
o Design og designkultur
o Informationsvidenskab/IT
o International virksomhedskommunikation
o IT og læring
o Kinesisk
o Turisme
o Lingvistik - sproglæring
o Biblioteksvidenskab
o Interaktion og teknologi

Design 
Sprog og kommunikation 
Kultur 
Informationsteknologi



Uddannelse Tværfaglig International
BA Designkultur

Designkultur og økonomi SAM
Informationsvidenskab: It og Interaktionsdesign
Bibliotekskundskab og videnskommunikation
IVK – Engelsk, it og web
BA Int. SAM Europa Uni Flensburg

KA Cand.it. i webkommunikation ✅

Designstudier 
European Master in Tourism Management SAM Ljubljana, Girona
Negot i international turisme og fritidsmanagement SAM ✅

IT Product Design ‘TEK’, SAM ✅

Designledelse SAM, 
Designskolen

Cand.merc.int. SAM Europa Uni Flensburg



Bibliotekskundskab og 
videnskommunikation



Bibliotekskundskab og 
Videnskommunikation
 Kernefaglighed
 Informationsvidenskab 
 Kulturformidling 
 Ledelse af projekter og vidensprocesser i 

organisationer og virksomheder

Status
 Praktik og mulighed for Bibliotekar DB
 Forskning
 Efter-/videreuddannelsestilbud





Kompetencemål

 ”Uddannelsen er en informationsvidenskabelig bacheloruddannelse med et tværfagligt, 
erhvervsrettet sigte. Den giver den studerende kompetencer til at fungere som 
informationsspecialist, kulturformidler og vidensleder i biblioteker og kulturcentre, 
offentlige og private organisationer og virksomheder.”



Viden
• Biblioteket som videns‐ og kulturinstitution i et historisk og komparativt perspektiv og om 

bibliotekssektorens indretning, funktionsmåde og samspil med andre sektorer og institutioner
• Grundlæggende kulturteorier, til forståelser af kulturel mangfoldighed samt til begreber til at 

reflektere over kulturelle problemstillinger og forskellige videns‐, oplevelses‐ og 
smagskulturer i Danmark i dag

• Grundlæggende teknikker til netværksdannelse og projektudvikling og ‐styring i relation hertil
• Kommunikations‐ og læringsteori, it‐pædagogiske værktøjer og virtuelle læringsmiljøer
• Teorier og metoder inden for informationsanalyse, videns‐ og dokumentklassifikation, 

herunder domæneanalyse og relevante nationale og internationale katalogiserings‐ og 
indekseringssystemer samt databaser

• Forskellige it‐baserede metoder til informationsanalyse, videns‐ og dokumentklassifikation
• Forskellige målgruppers sammensætning og i metoder til at tilrettelægge og udføre 

målgruppeanalyser
• Metoder til brugerundersøgelser og til analyse og planlægning af servicedesign
• Hovedtræk i skriftkulturens til mediernes udvikling og deres samspil med samfund, kultur og 

målgrupper og placering i forhold til de nye medier



Færdigheder
• Facilitere forskellige brugergruppers behov for information, viden og oplevelse
• Opstille modeller for identificering, organisering og dokumentering af relevant viden og 

information
• Vurdere og tage beslutninger vedrørende aktivitetsvalg ud fra såvel overordnede 

institutionelle hensyn som opgave‐ og målgruppespecifikke hensyn
• Anvende forskellige medier i såvel søge‐ som formidlingsprocesser
• Tilrettelægge læringsforløb for særlige grupper såvel selvstændigt som i samarbejde med 

andre institutioner
• Udføre og kvalitetsvurdere informationssøgninger i bibliografiske databaser og på internettet, 

inden for forskellige emneområder og i relation til forskellige fag‐ og målgrupper
• Analysere, anvende og evaluere brugen af forskellige såvel ikke‐digitaliserede som it‐ og 

internetbaserede søgestrategier i forhold til bestemte målgrupper
• Analysere, anvende og vurdere webbaserede kommunikationsredskaber og it-pædagogiske 

værktøjer i kommunikations‐ og læringssammenhæng



Kompetencer
• Skabe overblik over, vurdere og prioritere funktioner, opgaver og roller inden for 

rammerne af det institutionelle grundlag
• Tilrettelægge processer for vidensorganisering, vidensdeling og formidling i 

institutioner og organisationer og for bestemte målgrupper
• Tilrettelægge processer for brugerundersøgelser og servicedesign
• Formidle adgang til viden til forskellige målgrupper samt bistå forskellige 

brugergrupper i deres behov for adgang til viden
• Agere i en kompleks videns‐ og kulturøkonomi og etablere relevante institutionelle og 

professionelle samarbejder
• Planlægge og lede projekter
• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie‐ eller 

arbejdssammenhænge
• Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
• Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer



Fem fagtemaer (2017)
 Informationsteori og it
• Introduktion til klassifikation og registrering
• Vidensmodellering
• Informationsrepræsentation
• Informationssystemer og –søgning
• Webteknologi
• Content management

 Kulturformidling
• Biblioteket som videns- og kulturinstitution
• Medier og mediehistorie
• Målgrupper og videns- og smagskulturer

 Brugerundersøgelser og 
interaktionsdesign 
• Introduktion til social 

interaktionsforskning
• Interaktions- og servicedesign
• Servicedesign

 Vidensledelse
• Projektledelse
• IKT i organisationer
• Læring og vidensdeling

 Kommunikation, læring og 
formidling
• It-pædagogik
• Didaktisk design og webproduktion
• Visuel kommunikation

Desuden: Videnskabsteori, Undersøgelsesdesign, Valgfag, BA-projekt



Faglig progression (2017)



Cand.it i webkommunikation

• It-vest-uddannelse
• Flerfaglig, erhvervsrettet kandidat-uddannelse, der kombinerer it, kommunikation og 

organisation 
• Specialiseringer:

• Interaktionsdesign, hvor fokus er på udvikling og design af multimodale it–applikationer 
og grænseflader.

• Webarkitektur, hvor fokus er på opbygning og strukturering af indhold og viden i it-
systemer og webapplikationer.

• Webformidling, hvor fokus er på anvendelse af samt kommunikation om og med 
informationsteknologi.
Fra 2017 udbydes denne specialisering både på dansk og engelsk.



Cand.it i webkommunikation



Biblioteksforskning



Forskningsstrategi for biblioteksområdet

 Kulturformidling
• Undersøgelse af den særlige blanding af kommunikation, oplysning og læring gennem aktiv 

deltagelse, der finder sted i offentlige kulturinstitutioners regi.

 Informationsstudier
• Forskning i skabelse, brug og evaluering af informationssystemer, hvad enten disse er 

målrettet forskere, fagfolk eller lægfolk.

 Literacy
• Forskning i forskellige medieprodukter og hvilke kompetencer omgangen med disse 

medieprodukter omfatter

 Professionel praksis på biblioteker
• Analyse, design og evaluering af aktiviteter og services på biblioteket og i andre institutioner 

og organisationer, både online og i det fysiske rum, samt teoriudvikling. 



Forskningsaktiviteter med relation til 
biblioteksområdet
• Biblioteksdidaktik
• Vejledning og networked learning på biblioteket
• Servicedesign
• Evaluering af informationskompetencer
• Library Impact
• Værktøjer til identifikation af predatory journals
• Metodeudvikling til sundhedsvidenskabelig informationssøgning
• Bibliometrisk evaluering af årgange af ph.d.-studerende



Særlige studenteraktiviteter



”Det midlertidige bibliotek”
• Undervisningsmodul “Interaktionsdesign, Service design og Social 

Design”
• 14 ugers forløb til at forstå fundamentale sammenhænge mellem 

brugeradfærd, brugeroplevelse og (social) design 
• Biblioteker aktive (hvis ikke politiske) som initiativtagere til 

kulturbegivenheder, midlertidige byrum og events. 
• De studerende arbejdede med at skabe nye brugeroplevelser for 

biblioteket – gennem designeksperimenter, borger-inddragelse, 
udvekslinger og deltagelse.

• Udarbejdede konceptforslag til, hvordan man kan designe et 
såkaldt ”midlertidigt bibliotek” som kan rammesætte, aktivere eller 
fremprovokere social forandring. 

• Kurset er samlæst mellem Bibliotekskundskab og 
videnskommunikation (Bibvid);  Informationsvidenskab, it og 
interaktionsdesign (Infovid) og IT product design (ITPD)

• 14-16 designkoncepter (udviklet af de studerende)





Efter-
/videreuddannelse



Efter-/videreuddannelse
• Enkeltfag – tomplads eller særligt tilrettelagt
• Fleksibel Master-uddannelse
• Særligt tilrettelagte forløb



Fagudbuddet
• Bibliometri, 10 ECTS.
• Datamodellering og dokumenthåndtering, 10 ECTS.
• Data Science og Big Data, 5 ECTS. 
• Webmedieret kommunikation og interaktion, 10 ECTS.
• Webformater og –standarder, 10 ECTS. 
• Webformidling og webproduktion, 10 ECTS. 
• Oplevelsesorienteret it-design, 10 ECTS.
• Corporate communication, 10 ECTS. 
• It-didaktik i organisationer, 10 ECTS. 
• It-ret, 5 ECTS. 
• Didaktisk design, 5 ECTS. 
• Projektledelse, 5 ECTS. 
• Brugerstudier og evaluering af digitale grænseflader, 10 ECTS. 
• Værdibaseret design, 10 ECTS. 



Bibliometri
 Design, udførelse og analyse af bibliometriske
studier.

• Teoretiske, analytiske og praktisk-metodiske 
tilgange til domæneteori og -analyse

• Forskningsevaluering som led i forståelsen af 
fag og discipliners aktuelle 
vurderingsstrategier

• Centrale bibliometriske indikatorer

• 10 ECTS
• 6 seminardage + vejledning
• Eksamen i januar - artikelform



Datamodellering og dokumenthåndtering
 Centrale strategier for at systematisere data og 
at gemme dem i databaser

• Arkiver og dokumenter i en historisk og digital 
kontekst

• Grundbegreberne inden for datamodellering 
og databaseteori

• De gængse konceptuelle datamodeller og 
databaseskemaer

• Kvalitetssikring af dokumenthåndtering

• 10 ECTS
• 6 seminardage á 3 timer
• Afsluttes med eksamen



Data science og big data

 Anvendelse af data science-teknologier

• Grundlæggende statistik 
• De hyppigst anvendte datamodeller

• 5 ECTS
• 9 kursusdage á 3 timer
• Afsluttes med eksamen



Skræddersyede kurser

• Udarbejdes i dialog med aftager i forhold ønsker og behov for 
kompetenceudvikling inden for instituttets fag- og kompetenceområder




