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Faglig del 
 

I. Bestemmelser for tilvalg i computerudvikling og interaktionsdesign 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved univer-
siteterne udbydes tilvalg i computerspiludvikling og interaktionsdesign. 
 
Tilvalget udbydes som en del af bacheloruddannelsen i medievidenskab, dvs. at tilvalget kan indgå som en 
fagpakke på bacheloruddannelsen i medievidenskab, og at udvalgte fag udbydes som valgfag på bachelorud-
dannelsen.  
 

A. Mål og forudsætninger 
 
§ 1. Bacheloruddannelsen med centralt fag i computerspiludvikling og interaktionsdesign 
Tilvalg i computerspiludvikling og interaktionsdesign er et 3/4-årigt fuldtidsstudium, der udgør 45 ECTS.  
 
Tilvalget er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg/fagpakke med henblik på at indgå i det tredje år af en bache-
loruddannelse inden for det humanistiske område eller supplere andre uddannelser ved andre hovedområder 
ved universitetet og andre videregående uddannelsesinstitutioner. 
 
Uddannelsen hører under studienævn for medievidenskab og er knyttet til censorkorpset for medievidenskab 
og civilingeniøruddannelsen lærings- og oplevelsesteknologi.  
 
§ 2. Kompetencebeskrivelse 
Formålet med tilvalg i computerspiludvikling og interaktionsdesign er at give den studerende kvalifikationer 
gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og metode. 
 
Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De generelle kompeten-
cemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af uddannelsen, mens de fagspeci-
fikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikationsramme for 
videregående uddannelse” opdeles kompetencemål i viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Generelle kompetencemål: 
 
Dimittenden skal 
 
1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau 
2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder 

samt relatere dette til aktuel forskning 
3. kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for 

emnet 
4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 
5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
6. kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt grundlag 
7. kunne indgå i en dialog på et fagligt grundlag 
8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 
9. tage kritisk stilling til alle benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibli-

ografi 
10. anvende et sprog – skriftligt og/eller mundtligt – der er emneorienteret, klart, præcist og korrekt 
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11. formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for 
forskellige målgrupper 

12. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og kunne indgå i et samarbejde, herun-
der at kunne modtage og give konstruktiv kritik  

13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde 
deadlines og formalia 

14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig for-
midling 

15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 
 
Fagspecifikke kompetencemål: 
De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i viden, færdigheder 
og kompetencer i henhold til ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse”.  
 
 
Viden 
Dimittenden har 
 

- Opnået viden om computerspiludviklingens teorier, metoder og praksis. 
- Opnået viden om iterative udviklingsforløb, brugerinddragelse og spiltests. 
- Opnået indsigt i computerspilforskningens humanistiske såvel som sociologiske perspektiver 
- Opnået indsigt i interaktionsdesign som et krydsfelt mellem ingeniørvidenskab, humaniora og sam-

fundsvidenskab.  
- Indsigt i centrale begreber indenfor computerspiludvikling, computerspilforskning og interaktionsde-

sign.  
- Indsigt i og forståelse af elementære computerspilprogrammeringsbegreber.   
- Opnået viden om samspillet mellem mennesker og digitale og analoge systemer 
- Opnået viden om domænerne i en kulturel og social kontekst 

 
 
Færdigheder 
Dimittenden kan 

- Omsætte de anvendte teorier og metoder i designpraksis. 
- Foretage analyser af computerspil og interaktionsdesign.  
- Generere og udvikle ideer og arbejde med prototyper til computerspil- og interaktionsdesign. 
- Foretage systematiske spil- og usabilitytest indenfor computerspiludvikling og interaktionsdesign.  
- Anvende og diskutere centrale begreber fra computerspil og interaktionsdesign teori og perspektivere 

refleksioner til det teoretiske kompleks og destillere konklusioner.    
- Anvende programmeringsteknikker til skabe kørende computerspil.  

 
 
Kompetencer 
Dimittenden kan 

-    håndtere komplekse og udviklings-orienterede 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 
- Kunne anvende udviklingsmetoder og teknikker til udvikling af computerspil og til interaktionsdesigns-

prototyper 
- Kunne anvende computerspildesignteori til at udvikle, designe og vurdere computerspil. 
- Kunne anvende iterative udviklingsmetoder og brugerinddragelse i forbindelse med design af løsninger 
- Kunne designe interaktion mellem mennesker og digitale såvel som analoge artefakter 
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- Kunne anvende elementære og generelle programmeringstekniske begreber, med henblik på spilpro-
grammering.  

- planlægge udviklingsarbejde af computerspil og interaktionsdesign 
- håndtere udviklingsarbejdets forskellige dimensioner fra begyndelse til afslutning  
- udarbejde en skriftlig rapport, der redegør for udviklingsarbejdes centrale teoretiske og processuelle 

træk, forbindelser og niveauer. 
- Kunne forholde sig refleksivt til udviklingsarbejdets læringsdimensioner. 

 
Sammenhængen mellem kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, uddannelsens kompetencemål 
og de enkelte fagelementers læringsmål fremgår af bilag 1. 
 
§ 3. Studerendes mulighed for kontakt til relevant forskningsmiljø 
Gennem undervisning, vejledning, studiegrupper og øvelser med tilknyttet underviser, gæsteforelæsninger o. 
lign. har den studerende mulighed for kontakt med forskere. Endvidere kan alle forskere kontaktes direkte via 
faste træffetider eller via mail.  
 
§ 4. Beskæftigelsesprofil 
Tilvalgsuddannelsen i Computerspil og Interaktionsdesign giver faglig kompetence inden for praktisk-produktivt 
arbejde med computerspil- og interaktionsdesign og teoretisk baseret refleksion over praksis. Kombinationen 
af fagets praktiske og teoretiske kompetencer opnås igennem et koordineret arbejde med fagets discipliner, 
Computerspil og Interaktionsdesign, og discipliner, der beskæftiger sig med centrale teorier og metoder angå-
ende computerspilteori og analyse, idégenerering og research samt udviklingsparadigme inden for computer-
spil og interaktionsdesign. Tilvalgsuddannelsen i Computerspil og Interaktionsdesign kan i kombination med et 
andet humanistisk centralfag give basale humanistiske kompetencer, der er anvendelige i erhverv inden for 
undervisning, formidling, kommunikation, design og udviklingsarbejde.  
 
På engelsk: 
A minor subject in Game Design and Interaction Design provides professional competence both in working 
with practical development and in theoretically based reflection on practice. The combination of the subject’s 
practical and theoretical competences is achieved by means of coordinated work with the subject’s central 
disciplines, Game and Interaction Design, and with disciplines that address central theories and methods relat-
ing to Game and Interaction Design such as Computer Game theory and analysis, idea generation and research 
and development paradigms. The minor subject in Game Design and Interaction Design, combined with anoth-
er central subject in the Humanities, can provide basic humanities competences applicable to professions in 
the areas of teaching, dissemination, communication, design and development. 
 
§ 5. Titel 
En bacheloruddannelse bestående af et centralt fag på 135 ECTS og tilvalg på 45 ECTS giver ret til den beteg-
nelse, der er angivet i studieordningen for det centrale fag. Tilvalg i computerspiludvikling og interaktionsde-
sign benævnes Computerspiludvikling og Interaktionsdesign, på engelsk Game and Interaction design. 
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B. Opbygning og progression 
 
§ 6. Faglig progression og sammenhæng 
 
Tilvalg i computerspiludvikling og interaktionsdesign består af 45 ECTS Konstituerende fagelementer. 
 
 
Uddannelsens faglige progression fremgår af nedenstående oversigt. Ens farve angiver, at der er sammen-
hæng undervisningsfagene imellem.  
 
 
Progression for tilvalg i computerspiludvikling og interaktionsdesign. Det første semester af tilvalget er koncen-
treret omkring computerspiludvikling, og programmering, mens det andet semester fokuserer på spilprojekt, 
teori og interaktionsdesign.  
 

6. sem Vejledning 4 t/u 8 t/u 12 UV om ugen 

10 ECTS 5 ECTS 15 ECTS 30 ECTS-point 

Computerspilprojekt 
Computerspilteori 

og simulation 
Interaktionsdesign  

5. sem 8 t/u 4 t/u - 12 UV om ugen 

10 ECTS 5 ECTS 15 ECTS 30 ECTS-point 

Computerspiludvik-

ling 
Spilprogrammering Bachelorprojekt 
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§ 7. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 
 
Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 
Undervisningsformerne på faget følger humanioramodellen, således at de studerende løben-
de aktivt inddrages i undervisningen og har læringsansvar på afvekslende måder. Således vil 
undervisningen være en vekselvirkning mellem forelæsninger, mindre oplæg, øvelser, littera-
tursøgning, arbejde i workshops og feedbacksessioner. Prøveformerne varierer mellem skrift-
lige opgaver, porteføljeaflevering og mundtlig eksamen. Computerspilsudvikling afsluttes med 
aflevering af en projektrapport og computerspil. Den studerende går til eksamen på baggrund 
af refleksioner over udviklingsforløbet (projektet), computerspillets udviklingsgrad, og fa-
gets teori. I faget spilprogrammering indgår en mundtlig eksamen med spørgsmål i program-
mering med udgangspunkt i porteføljeopgaver. Computerspilteori afsluttes med en mindre 
forskningsartikel og et mundtligt forsvar. Interaktionsdesign afsluttes med aflevering af en 
projektrapport. Den studerende går til eksamen på baggrund af refleksioner over udviklings-
forløbet (projektrapport), prototype og fagets teori. Til eksamensbetingelserne for både Ud-
vikling af computerspil og Interaktionsdesign hører aflevering af tre porteføljeopgaver.  
 
Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning 
Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende undervisning 
og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramodellen Syd-
dansk Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Mo-
dellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere forskellige 
former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisningen kan være 
aktiverende på forskellig vis. 
 
Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår i 
forskellige ”rum”, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar.  
Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, 
herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer. 
 
Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum:  
 

Deltagelse af 
undervisere og 
studerende 

Aktiviteter styret af studerende 

Deltagelse af 
studerende 

Aktiviteter styret af underviser  

Undervisningsrum, hvor underviser har 
planlægningsansvar og er til stede. 
 
Fx forelæsninger, holdundervisning, eks-
kursioner og workshops 

Studierum, hvor underviser har planlægnings-
ansvar, men ikke er til stede. 
 
Fx øvelser, opgaveløsning, arbejdsspørgsmål 
og tilsvarende aktiviteter – udført såvel indi-
viduelt som i grupper. 

Undervisningsrum, hvor underviser er til 
stede, men studerende har planlægnings-
ansvar 
Fx gruppeoplæg, flipped classroom, peer-
feedback, case- og problembased learning, 
projektvejledning og spørgetimer. 

Studierum, hvor studerende har planlæg-
ningsansvar, og underviser ikke er til stede. 
 
Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksa-
mensforberedelse, udarbejdelse af opgaver 
og andre studieprodukter 
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Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder   

 involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse  

 tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum 

 støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum 
 
Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i de fire rum, og hvor-
dan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sik-
rer, at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at under-
visernes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implementeringen af 
modellen. 
Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyttet 
til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer for-
skellige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst 
om og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer.  
 
Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede 
Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktive-
rende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksem-
pel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum.  

Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse 
af begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre 
brug af. 

 
Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede 
Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsva-
rende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. 

Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, 
logbøger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller grup-
pes portfolio, feltarbejde mm.  

 
Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for 
konkrete delaktiviteter 
Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer 
og lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for 
eksempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varie-
rende opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være tale 
om individuelt såvel som gruppebaseret arbejde.  
  Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, flipped class-

room, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spør-
getimer. 

 
Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede 
  Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv delta-

gelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbej-
delse af opgaver og andre studieprodukter. 
 

Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er hjem-
mehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende 
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praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller 
en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet. 
Studienævnet for den enkelte uddannelse afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til ud-
tryk i den pågældende uddannelse. 
 
I nedenstående skema er markeret de undervisningsrum/studierum, som de studerende akti-
veres i, i de enkelte discipliner.  
 
 
 
Tilvalg i computerspiludvikling og interaktionsdesign (45 ECTS) 
Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. 
 

 

 

 

Uddannelsens discipliner 

Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum 

Underviser har 

planlægningsansvar 

og er til stede 

Underviser har 

planlægningsansvar 

og er ikke til stede 

Studerende har 

planlægningsansvar, 

underviser er til 

stede 

Studerende har 

planlægningsan-

svar,  

underviser er ikke 

til stede 

F.eks. forelæsninger, 

holdundervisning 

F.eks. gruppearbej-

de, øvelser, opga-

veløsning 

F.eks. studenterop-

læg, flipped class-

room, case- og pro-

blembased learning, 

peer-feedback, pro-

jektvejledning og 

spørgetimer 

F.eks. selvstændige 

studier 

5. semester 

Computerspiludvikling     

Spilprogrammering     

6. semester 

Interaktionsdesign     

Computerspilteori  

og simulation  

    

Computerspilprojekt     
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§ 8. Forløbsmodel - Placering af undervisning og eksamen 
 
Tilvalg i Computerspiludvikling og Interaktionsdesign (45 ECTS) 
 

Undervisningsfag Undervisningens placering 
(timetal pr. uge) 

Eksamens placering ECTS-
vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-
ansvarligt 
institut 

Beskr. i § 5. semester 6. semester  semester  

Computerspiludvikling IKV 14 8  5 10 

Spilprogrammering Mærskinsti-
tuttet 

15 4  5 5 

Computerspilteori og simula-
tion 

IKV 16  4 6 5 

Interaktionsdesign IKV 17  8 6 15 

Computerspilprojekt IKV 18  Vejledning 6 10 

I alt    12 timer  12 timer  45 
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§ 9. Eksamensoversigt 

 

Tilvalg i computerspiludvikling og interaktionsdesign (45 ECTS) 

 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag: Prøveform Censur Prøvens  
Varighed 

Vurdering ECTS- 
vægt 

Beskr. i § 

5. semester       

Computerspiludvikling Mundtlig på baggrund af portefølje-
opgaver  

Intern (to eksamina-
torer) 

20 min  7-trinsskala 10 17 

Spilprogrammering Mundtlig på baggrund af portefølje-
opgaver  

Intern (to eksamina-
torer) 

20 min 7-trinsskala 5 18 

6. semester       

Computerspilprojekt Projekt Intern (to eksamina-
tor) 

 7-trinsskala 10 21 

Computerspilteori og simu-
lation 

Hjemmeopgave  Intern (to eksamina-
tor) 

 7-trinsskala 5 19 

Interaktionsdesign Mundtlig på baggrund af portefølje-
opgaver og projekt 

Ekstern  25 min 7-trinsskala 15 20 

ECTS i alt:     45  
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C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget  
 
§ 10. Fællesbestemmelser 
I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV fin-
des definitioner af  

 ECTS (§ 21) 

 Typeenheder (§ 23) 

 Normalsider (§ 22) 
 
Endvidere er der bl.a. fastsat regler om 

 Individuelle og gruppeprøver (§ 9) 

 eksterne/interne prøver (§ 7) 

 Stave- og formuleringsevne (§ 8) 

 Eksamenssprog (§ 10) 

 Meritoverførsel/fritagelse (§ 19) 

 Regler om ophør af indskrivning pga. manglende studieaktivitet (§ 25) 
 
§ 11. Forudsætninger for deltagelse i undervisningen 
Der er ingen forudsætninger for deltagelse i undervisningen med mindre andet er nævnt i 
beskrivelsen af den enkelte disciplin.  
 
§ 12. Undervisnings- og eksamenssprog 
Undervisnings- og eksamenssproget er dansk eller engelsk med mindre andet er nævnt i ek-
samensbestemmelserne for den enkelte disciplin. Det samme gælder for sproget i de tekster, 
der indgår i pensum. Andre sprog kan kun anvendes efter godkendelse i studienævnet.   
 
§ 13. Udlandsophold 
For at styrke sprogkundskaber og kendskab til andre akademiske miljøer end det danske kan 
den studerende i semester af bacheloruddannelsen studere ved universiteter i udlandet. Man 
kan således vælge at tage på et halvt års udveksling på et udenlandsk universitet, hvor der 
følges fagelementer til en samlet vægt af 30 ECTS.  
 
Den studerende skal sikre sig studienævnets godkendelse af merit for valgte moduler/kurser 
forud for udlandsopholdet. Den studerende skal allerede i 1. semester starte med at få for-
håndsgodkendt ophold.  
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II. Beskrivelse af bacheloruddannelsens discipliner 
 
 
§ 14. Computerspiludvikling  
(Game Design) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 8 timer ugentligt i 5. semester 
 Vægtning: 10 ECTS  
  
b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 
som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. neden-
for), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 
følgende punkter: 
 
Viden: 

 Opnået viden om, hvordan man kan forstå computerspil, herunder forskellige genrer 
computerspil. 

 Viden om afgørende elementer indenfor computerspildesign. 

 Kunne redegøre for, hvordan spillertyper kan adresseres.  

 Have viden om kulturkoders betydning for computerspildesign. 

 Viden om game mechanics, core mechanisms og deres sammenhæng med spilople-
velse og computerspildesign.  

 Have opnået viden om begrebet spilbalance. 

 Gøre rede for forskellige spilanalysemodeller. 
 
Færdigheder: 

 Have opnået viden om computerspilanalyse. 

 Have opnået viden om computerspildesign. 

 Opnået viden om papir prototypers betydning for computerspiludvikling. 

 Have viden om systematiske brugertest i forskellige faser af computerspiludviklin-
gen. 

 
Kompetencer: 

 Kunne planlægge og implementere udvikling af prototyper til computerspil  

 Kunne designe og brugerteste papirprototyper. 

 Kunne anvende iterative udviklingsmetoder. 

 Kunne foretage en mundtlig fremlæggelse af centrale dele af produktet. 
 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen giver den studerende en indføring i udvikling af computerspil fra de-
signteori til kreative udviklingsprocesser- og metoder (scrum framework og agile meto-
dologier), prototyping, spiltest, evaluering af design, prototyper og spil. Undervisningen 
en teoretisk, mens den praktiske udfoldelse finder sted i det selvstændige spilprojekt § 
18. 
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I den teoretiske del får den studerende kendskab til grundlæggende ludologi, (studiet af 
moderne computerspil) og computerspildesign, samtidig bliver den studerende introdu-
ceret til praktiske metoder til spiludvikling. 

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramo-
dellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved undervisningens 
start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organise-
res.  
 
Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, øvelser, og diskus-
sioner eksemplificeret med en eller flere cases. Der lægges vægt på en struktur, hvor  
lærercentreret  undervisning  veksler  med  gruppearbejde,   løbende præsentationer af 
design, prototyper (papir), håndtering af spil og designevalueringer udført af de stude-
rende og underviser.  
Semesterplanen bliver præsenteret for de studerende ved semesterstart.  
 

e.  Pensum:  
Pensum udgøres af ca. 600 normalsider, der fastlægges af underviser, og har en 
spredning i forhold til disciplinens emne. Ca. halvdelen af teksterne skal være original-
tekster 

 
f.  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
behersker de i § 2. nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-15 , som faget i særlig 
grad understøtter.  

 
 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterbekendtgørelsen.  
 
g.  Eksamensbestemmelser:  
  
 Eksamensbetingelser: 

Porteføljeopgaverne er individuelle skal være afleveret, og de formelle krav til omfang 
og afleveringsfrister skal være opfyldt. Disse fastsættes af underviser. 

   

 Prøveform:  Individuel mundtlig prøve på baggrund af porteføljeopgaver 
 Varighed:     20 min. inkl. censur 
 Forberedelse:    Nej 
 Censur:     Intern prøve med to eksaminatorer 
 Bedømmelse:  Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen fore-

går på baggrund af porteføljeopgaver og besvarelse af eksamens-
spørgsmål  

 Vægtning: 10 ECTS 
  
 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
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§ 15. Spilprogrammering  
(Game programing) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 4 timer ugentligt i 5. semester 
 Vægtning: 5 ECTS  
   
b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 
som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. neden-
for), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 
følgende punkter: 
 
Viden: 

 Forstå begreber i elementær programmering, såsom variable, arrays og beslutnings-
strukturerer og objekter.  

 Forstå specifik spilprogrammeringsmæssige begreber, såsom sprites, rooms, levels, 
bevægelse og pointgivning.  

 
Færdigheder: 

 Have opnået viden om kontrol- og beslutningsstrukturerer. 

 Have viden om simple datastrukturer og specifikke spilprogrammeringsmæssige 
teknikker, såsom styring af point og liv, leveldesign og collision detection. 

 Have viden om konstruktion af flerbrugerspil. 

 Viden om at anvende en professionel editor til programudvikling. 
 

Kompetencer: 

 Kunne håndtere iterativ udvikling af computerspil. 

 Kunne foretage brugertest af digitale prototyper 

 Kunne oversætte simple problemstillinger til algoritmer.  
 
c.  Undervisningsfagets indhold 

I spilprogrammering skal de studerende dels lære om elementære, generelle program-
meringstekniske begreber, og dels om begreber, som er specifikke for spilprogramme-
ring. Endvidere opnår de studerende indsigt i en række typiske former for computerspil: 
point 'n' shoot og andre arkadespil, labyrinter, strategispil. Man kommer også ind på én-
bruger og flerbrugerspil. Det primære sigte med kurset er at lære de studerende ele-
mentær spilprogrammering.  

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramo-
dellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved undervisningens 
start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organise-
res.  
 
Underviseren gennemgår ved hjælp af eksempler teorien, hvorefter de studerende un-
der lærerens vejledning løser en række opgaver.  
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e.  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
behersker de i § 2. nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-15 , som faget i særlig 
grad understøtter.  

 
 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterbekendtgørelsen.  
 
f.  Eksamensbestemmelser:  
 

Porteføljeopgaverne er individuelle og skal være afleveret, og de formelle krav til om-
fang og afleveringsfrister skal være opfyldt. Disse fastsættes af underviser. 

 

 Prøveform:  Individuel mundtlig prøve på baggrund af porteføljeopgave 
 Varighed:     20 min. inkl. censur 
 Forberedelse:    Nej 
 Censur:     Intern prøve med to eksaminatorer 

Bedømmelse:   7-trinsskalaen 
 Vægtning:           5 ECTS 
  
 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
 
§ 16. Computerspilteori og simulation  
(Advanced game theory) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 4 timer ugentligt i 6. semester 
 Vægtning: 5 ECTS  
   
b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 
som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. neden-
for), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 
følgende punkter: 
 
Viden: 

 Forstå begreber såsom virtualitet, immersion, repræsentation, selvreferentialitet, 
avatar, rum, verden og spilarkitektur.  

 Have indsigt i referentsteori. 

 Forstå formelle beskrivelser af spil (computerspil). 

 Forstå og forklare begreber såsom transmedia og mediekonvergens.  
 
Færdigheder: 

 Viden om analyse af 3D-computerspil og simulationer. 

 Have viden om centrale begreber indenfor computerspilteori. 

 Kunne opstille hypoteser, reflektere over det teoretiske kompleks og destillere selv-
stændige konklusioner.  
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Kompetencer: 

 Kunne anvende færdigheder til at skabe og producere en sammenhængende viden-
skabelig artikel om et afgørende område indenfor ludologiens teoretiske såvel som 
computerspilforskningens horisont.  

  
c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen giver den studerende en indføring i og gennemgang af ludologien og 
computerspilteoriens centrale områder. Faget indeholder således en kritisk gennem-
gang og diskussion af emner som computerspil og fiktionalitet, spil og immersion, spil 
som rekursive systemer, spil og etiske problematikker, spil i oplevelsesteknologisk per-
spektiv, m.fl., ganske som centrale begreber som gameplay, gameworld, game rules, 
game flow, game balance m.fl. introduceres og sættes i teoretisk, analytisk og case-
orienteret perspektiv. 
 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramo-
dellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i §7. Ved undervisningens 
start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organise-
res.  
 
Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, øvelser, og dis-
kussioner eksemplificeret med en eller flere cases. Der lægges vægt på en struktur,  
hvor  lærercentreret  undervisning  veksler  med  gruppearbejde og  løbende præsenta-
tioner. 
 
Underviseren gennemgår ved hjælp af eksempler teorien, hvorefter de studerende un-
der vejledning løser en række opgaver.  

 
e.  Pensum:  

Pensum udgøres af ca. 600 normalsider, der fastlægges af underviser, og har en 
spredning i forhold til disciplinens emne.  

  
f.  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
behersker de i § 2. nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-15, som faget i særlig 
grad understøtter.  

 
 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterbekendtgørelsen.  
 
g.  Eksamensbestemmelser:  
 

Prøveform:  Hjemmeopgave i form af en videnskabelig artikel. Omfang fastsættes 
af underviser 

 Censur:     Intern prøve med to eksaminatorer 
Bedømmelse:   7-trinsskalaen 

 Vægtning:           5 ECTS 
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 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
 
 
§ 17. Interaktionsdesign  
(Interaction Design) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
 8 timer ugentligt i 6. semester 
 Vægtning: 15 ECTS  
   
b.  Målbeskrivelse: 

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende 
som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. neden-
for), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 
følgende punkter: 
 
Viden: 

 Opnået viden om interaktionsdesign som et krydsfelt mellem naturvidenskab, inge-
niørvidenskab, samfundsvidenskaberne og humaniora.  

 Opnået viden om, hvordan mennesker kognitivt sanser og forstår omverdenen i re-
lation til digitale systemer.  

 Forstå begreberne interface- og interaktionsdesign. 

 Gøre rede for forskellige interaktionsparadigmer, såsom ubiquitous computing. 

 Viden om forskellige metoder til interaktionsdesign, fx participatory design. 

 Gøre rede for forskellige metoder til usabilititytests.  

 Opnået viden om æstetiske kommunikation.  
 
Færdigheder: 

 Kunne anvende teori om interaktionsdesign til at udarbejde materiale til usability 
tests til forskellige brugergrupper. 

 Kunne udføre og bearbejde usabilitytests i praksis. 

 Kunne overføre høstede erfaringer til en kørende digital prototype.  
 
Kompetencer: 

 Kunne planlægge og implementere et projekt med hovedvægt på interaktionsdesign 
fra konceptfase, feltarbejde til implementering af prototype.  

 Kunne designe og brugerteste prototyper. 

 Kunne anvende iterative udviklingsmetoder. 

 Kunne udarbejde en skriftlig rapport, som redegør for centrale træk ved produkt og 
proces. 

 Kunne foretage en mundtlig fremlæggelse af centrale dele af produktet. 
 
c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningen giver den studerende en indføring i interaktionsdesign. Kurset indehol-
der en teoretisk og en praktisk projektdel. Teoridelen beskæftiger sig bredt med Hu-
man-Computer-Interaction (HCI) i et analyse- og designperspektiv. Med fokus på bl.a. 
menneskelig interaktion i en social kontekst, mening i stimulus-respons mønstre, kogni-
tion, sansning og æstetik, visuel kommunikation, interaktion og design - test – evalue-
ring forløb. Den praktiske projektdel skal de studerende anvende centrale udviklings-
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teknikker og metoder, viden om interaktivitet og interaktivt design og human computer 
interaction (HCI). 
Efter endt projektforløb forventes den studerende at præsentere gruppens prototype 
og redegøre for udviklingsprocessen både mundtligt og skriftligt samt reflektere over 
semesterets teori i relation til udviklingsprojektet.  

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramo-
dellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved undervisningens 
start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organise-
res.  
 
Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, øvelser, og dis-
kussioner eksemplificeret med en eller flere cases. Der lægges vægt på en struktur,  
hvor  lærercentreret  undervisning  veksler  med  gruppearbejde,   løbende præsentati-
oner af design, prototyper (papir og digital), håndtering af interaktionsdesigns og de-
signevalueringer udført af de studerende og underviser.  
Projektet følger semesterplanen, som indeholder beskrivelse af alle aktiviteter, oplæg 
til semesterprojekt, semesterskema, pensum, krav til porteføljen og beskrive af prøver. 
Semesterplanen bliver præsenteret for de studerende ved semesterstart. Semesterpro-
jektet udarbejdes i grupper. 

 
e.  Pensum:  

Pensum udgøres af 600 normalsider, der fastlægges af underviser, og har en spred-
ning i forhold til disciplinens emne.  

  
f.  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
behersker de i § 2. nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-15, som faget i særlig 
grad understøtter.  

 
 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterbekendtgørelsen.  
 
g.  Eksamensbestemmelser:  
 

 Prøveform:  Individuel mundtlig prøve på baggrund af porteføljeopgaver og pro-
jektrapport. Omfang fastsættes af underviser: 

 Varighed:     25 min. inkl. censur 
 Forberedelse:    Nej 
 Censur:     Ekstern prøve  

Bedømmelse:  Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen fore-
går på baggrund af en helhedsvurdering af projektrapporten, den 
mundtlige eksamination i porteføljen og det mundtlige forsvar af pro-
jektrapporten. På baggrund af en helhedsvurdering af den studerendes 
evne til at opfylde modulets læringsmål gives én samlet bedømmelse.  

 Vægtning:          15 ECTS 
  



20 

 

 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
 
§ 18. Computerspilprojekt  
(Game Design Project) 
 
a.  Undervisningens omfang: 
           Projektbaseret undervisningsforløb i 6. semester. Undervisningen har form af vejled-   
           ning.  
 Vægtning: 10 ECTS   
   
b.  Målbeskrivelse: 

Undervisning, som har form af vejledning, tilrettelægges med fokus på de centrale læ-
ringsmål for den studerende som anført. Dette understøttes af den valgte eksamens-
form, der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på 
følgende punkter: 
 
Viden: 

 Viden om spiludviklingsmodeller 

 Viden om projektstyring i forbindelse med spiludvikling 

 Viden om brugertest  
 
Færdigheder: 

 Opnået viden om papir og digitale prototypers betydning for computerspiludvikling. 

 Have viden om systematiske brugertest i forskellige faser af computerspiludviklin-
gen. 

 Kunne udfærdige et computerspil.  
 

Kompetencer: 

 Kunne planlægge og implementere udvikling af prototyper til computerspil fra ide til 
digital implementering. 

 Kunne designe og brugerteste papir og digitale prototyper. 

 Kunne anvende iterative udviklingsmetoder. 

 Kunne udarbejde en skriftlig rapport, som redegør for centrale træk ved produkt og 
proces. 

 Kunne foretage en mundtlig fremlæggelse af centrale dele af produktet. 
 
c.  Projektets indhold og emne 

Spilprojektet er fremstilling af et kørende digital spil, samt en skriftlig rapport, der giver 
den studerende mulighed for i samarbejde med andre studerende at afgrænse, definere 
og fordybe sig i en problemstilling indenfor computerspiludvikling og igennem denne at 
producere og dokumentere sin evne til at vurdere og anvende fagligt relevante teorier, 
metoder og redskaber. Projektets emne og problemformulering aftales mellem vejleder 
og studerende efter forslag fra studerende.  

 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer: 

Projektbaseret undervisningsforløb, hvor alle konfrontationstimer er konverteret til vej-
ledningstimer. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter 
humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved 
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undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktivite-
terne organiseres. 

 
e.  Bedømmelseskriterier: 
 Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 

studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende 
behersker de i § 2. nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-15 , som faget i særlig 
grad understøtter.  

 
 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i ka-

rakterbekendtgørelsen.  
 
f.  Eksamensbestemmelser:  
  
 Der udarbejdes en projektrapport og et produceret spil. Dette kan udarbejdes i grupper. 

I så fald skal den enkelte studerendes bidrag fremgå, så der kan gives en individuel be-
dømmelse.  

 

 Prøveform:  Projektrapport og produceret spil. Omfang fastsættes af vejleder. 
 Censur:    Intern prøve med to eksaminatorer 

Bedømmelse:  Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen fore-
går på baggrund af en helhedsvurdering af projektrapporten og det 
producerede spil. På baggrund af en helhedsvurdering af den stude-
rendes evne til at opfylde modulets læringsmål gives én samlet be-
dømmelse.  

 Vægtning:           10 ECTS 
  
 Reeksamen afholdes som ordinær prøve. 
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IV.  Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
 
§ 19. Gyldighed 
Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. decem-
ber 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for stude-
rende immatrikuleret 1. september 2016 eller senere.  
 
§ 20. Godkendelse 
Indstillet til godkendelse af Studienævn for Medievidenskab 9. marts 2016.  
 
Godkendt af dekanatet ved Det Humanistiske Fakultet den 9. maj 2016.  
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Almen del 
 

V. Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved 
Syddansk Universitet 
 

Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside under: 
www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser  
 
Revideret af dekanen med virkning fra den 1. september 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Om dispensation fra regler i studieordningen: 
Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i stu-
dieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. Bekendtgørelse om bachelor- og kandi-
datuddannelser ved universiteterne). 
  

http://www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser
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Bilag 
 
Bilag 1. Tilvalg i computerspiludvikling og interaktionsdesign. Sammenhæng mellem kvalifika-
tionsramme, uddannelsens kompetenceprofil samt de enkelte fagelementers læringsmål. 
 

Kvalifikationsrammen for 

videregående uddannelser 

Uddannelsens kompetencemål  De enkelte fagelementers 

læringsmål 

Viden: 

Skal have forskningsbaseret 

viden om teori, metode og 

praksis inden for et eller 

flere fagområder. 

Dimittenden har: 

 opnået indsigt i, hvor-
dan man kan forstå 
computerspil, herunder 
forskellige genrer af 
computerspil. 
 

 Opnået indsigt i afgø-

rende elementer inden-

for game design. 

 

 Opnået indsigt i, hvor-

dan spillertyper kan 

adresseres. 

 

 Viden om begreber i 
elementær programme-
ring, såsom variable, ar-
rays og beslutnings-
strukturer, klasser, ob-
jekter og arv. 
  

 Opnået indsigt i specifikt 
spilprogrammerings-
mæssige begreber, så-
som sprites, rooms, le-
vels, bevægelse og po-
intgivning. 
  

 Viden om begreber så-
som virtualitet, immer-
sion, repræsentation, 
selvreferentialitet, ava-
tar, rum, verden og arki-
tektur. 

 Opnået indsigt i refe-

§ 14. Computerspiludvikling. 

§ 15. Spilprogrammering. 

§ 16. Computerspilteori og 
simulation 

§ 17. Interaktionsdesign 

§ 18. Computerspilprojekt    
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rentsteori. 
 

 Indsigt i formelle beskri-
velser af computerspil. 

 

 Viden om interaktions-
design som et krydsfelt 
mellem naturvidenskab, 
ingeniørvidenskab, sam-
fundsvidenskaberne og 
humaniora. 
 

 Viden om hvordan 
mennesker kognitivt 
sanser og forstår om-
verdenen i relation til 
digitale systemer.  

Skal kunne forstå og reflek-

tere over teori, videnskabe-

lige metoder og praksis. 

Dimittenden skal 

 designe og håndtere ud-
viklingsarbejde.  
 

 redegøre for forskellige 
teoritraditioner og ud-
viklingstilgange og me-
toder til computerspil 
og interaktionsdesign.  

1. kunne afgrænse og definere 

et fagligt problem på et viden-

skabeligt niveau 

 

Færdigheder: 

Skal kunne anvende et eller 

flere fagområders videnska-

belige metoder og redska-

ber samt kunne anvende 

generelle færdigheder, der 

knytter sig til beskæftigelse 

inden for fagområdet/erne. 

Dimittenden kan: 

 Omsætte de anvendte 
teorier og metoder i de-
signpraksis. 
 

 Foretage computerspils- 
og interaktionsdesign 
analyser. 
  

 Generere og udvikle 
ideer og arbejde med 

§ 14. Computerspiludvikling. 

§ 15. Spilprogrammering. 

§ 16. Computerspilteori og 
simulation 

§ 17. Interaktionsdesign 

§ 18. Computerspilprojekt    



26 

 

prototyper til computer-
spil- og interaktionsde-
sign. 

Dimittenden skal 

 kunne forstå domæner-
ne i en kulturel og social 
kontekst. 
 

 kunne forstå og anven-
de elementære og gene-
relle programmerings-
tekniske begreber, som 
er specifikke for spilpro-
grammering.   
 

 kunne afgrænse og de-
finere et fagligt problem 
på et videnskabeligt ni-
veau.  

 

3. kunne systematisere kom-

pleks viden og data samt ud-

vælge og prioritere forhold, der 

er væsentlige for emnet 

 4. kritisk kunne anvende fagets 

forskellige teorier og metode 

5. have en præcis og konsekvent 

begrebsanvendelse 

6. kunne argumentere på et 

grundlæggende videnskabeligt 

niveau 

9. tage kritisk stilling til benyt-

tede kilder og dokumentere 

disse ved hjælp af referencer, 

noter og bibliografi 

14. anvende IT som et redskab i 

forbindelse med såvel informa-
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tionssøgning som mundtlig og 

skriftlig formidling 

15. kunne forstå og anvende 

faglige tekster på engelsk og på 

de skandinaviske sprog 

Skal kunne vurdere teoreti-

ske og praktiske problem-

stillinger samt begrunde og 

vælge relevante analyse- og 

løsningsmodeller. 

Dimittenden skal 

Kunne vurdere og begrunde 

relevansen af forskellige teori-

traditioner i forhold til forskelli-

ge analytiske genstandsfelter.  

2. kunne undersøge, analysere 

og løse faglige problemer ved 

hjælp af relevante faglige teori-

er og metoder samt relatere 

dette til aktuel forskning 

§ 14. Computerspiludvikling. 

§ 16. Computerspilteori og 
simulation 

§ 17. Interaktionsdesign 

§ 18. Computerspilprojekt   

Skal kunne formidle faglige 

problemstillinger og løs-

ningsmodeller til både fag-

fæller og ikke-specialister. 

Dimittenden skal  

7. kunne indgå i en dialog på et 

fagligt grundlag 

10. anvende et sprog - skriftligt 

og/eller mundtligt der er emne-

orienteret, præcist og korrekt 

11. formidle faglige problemstil-

linger og løsningsmodeller, så-

ledes at det bliver relevant og 

forståeligt for forskellige mål-

grupper 

 

Kompetencer: 

Skal kunne håndtere kom-

plekse og udviklingsoriente-

rede situationer i studie- 

eller arbejdssammenhænge. 

Dimittenden skal 

 Skabe sig overblik og hånd-
tere komplekse og udvik-
lingsorienterede situationer 

8. kunne fokusere og skabe 

sammenhæng i løsning af opga-

§ 14. Computerspiludvikling. 

§ 17. Interaktionsdesign 

§ 18. Computerspilprojekt  

 



28 

 

ver 

 12. kunne håndtere komplekse 

og udviklingsorienterede situa-

tioner og kunne indgå i et sam-

arbejde, herunder at kunne 

modtage og give konstruktiv 

kritik 

  

Skal selvstændigt kunne 

indgå i fagligt og tværfagligt 

samarbejde med en profes-

sionel tilgang. 

Dimittenden skal 

Kunne selvstændigt indgå i det 

faglige samarbejde med under-

viser og medstuderende, her-

under kunne arbejde målrettet 

og disciplineret med stoffet. 

13. kunne arbejde selvstændigt, 

disciplineret, struktureret og 

målrettet, herunder også kunne 

overholde deadlines og formalia 

 

§ 14. Computerspiludvikling. 

§ 15. Spilprogrammering. 

§ 16. Computerspilteori og 
simulation 

§ 17. Interaktionsdesign 

§ 18. Computerspilprojekt  

 

Skal kunne identificere egne 

læringsbehov og strukturere 

egen læring i forskellige 

læringsmiljøer. 

Kunne forholde sig refleksivt til 

egne læringsbehov 

§ 14. Computerspiludvikling. 

§ 15. Spilprogrammering. 

§ 16. Computerspilteori og 
simulation 

§ 17. Interaktionsdesign 

§ 18. Computerspilprojekt 

 
 


