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1 Nogle typer af bachelorprojekter

Der findes en række forskellige typer af bachelorprojekter, blandt andet disse:

(A) Softwarekonstruktionsprojekt (ligesom i 1.-4. semesters projekter) hvis formål er at tilvejebringe
software til et bestemt formål, fx en ekstern brugerorienteret udviklingsopgave. Primære mål-
grupper: brugere af det udviklede system; personer der skal vedligeholde eller drive det udviklede
system; personer der er interesserede i teknikker og metoder inden for anvendelsesområdet (fx
hospitalsinformationssystemer, billedanalyse, lokaleplanlægning).

(B) Konsulentrapport (ligesom 5. semesters projekt) for en organisation. Primære målgrupper: De
personer i organisationen der skal bruge et påtænkt system; beslutningstagere i organisationen;
andre rådgivere; personer der senere skal udvikle det påtænkte system. Eksempler: (1) En virk-
somhed mener de har brug for et nyt IT system. Hvilke behov har de og hvordan kan de opfyldes?
(2) En virksomhed har lige anskaffet et IT system, men man fik ikke det ud af det man havde for-
ventet. Hvorfor og hvad kunne man have gjort? (3) Et software-hus har utilfredse kunder. Hvad
er galt og hvad kan man gøre ved det?

(C) Design-opgave. Primære målgrupper: De der skal bruge systemet og de der skal programmere
det. Eksempler: (1) Facebook er besværlig at bruge fra mobilen. Hvordan skulle en mere effektiv
brugergrænseflade se ud? (2) Et software-hus (fx Typo3) vil udvikle næste generation af deres pro-
dukt. Brugerne er utilfredse med den eksisterende grænseflade. Hvordan skal brugergrænsefladen
se ud i næste udgave? (3) En bank bruger en blanding af Excel og Java til at beskrive nye typer
obligationer, men vil gerne have mere generel og robust software til dette. Løses dette bedst med
en grafisk brugergrænseflade, et domænespecifikt programmeringssprog, eller mere systematisk
brug af de eksisterende redskaber?

(D) Litteraturstudium eller begrebsafklaring. Primære målgrupper: Akademiske ligemænd, fx med-
studerende og undervisere.

(E) Teoretisk eller teknisk forskningsrapport, der udvikler ny teori eller ny software, men hvor evt.
resulterende software ikke er et mål i sig selv, men fx beregnet til at sammenligne nye og eksis-
terende teknikker. Primære målgrupper: Akademiske ligemænd, fx medstuderende, undervisere;
personer der er interesserede i teknikker og metoder inden for anvendelsesområdet (fx billedanal-
yse, lokaleplanlægning, regnearksteknologi).

(F) Beskrivelse og vurdering af en ny teknologi. Dette kan ses som en variant af litteraturstudium (D),
med andre målgrupper. Primære målgrupper: It-chefer; tekniske beslutningstagere i en organisa-
tion; personer der er interesserede i den pågældende teknologi.

Alle projekttyper har en sekundær målgruppe, nemlig lærer og censor, der skal bedømme om univer-
sitetets krav til opgaven er opfyldt. I nogle tilfælde er den primære og den sekundære målgruppe den
samme.
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2 Akademisk indhold og refleksion

Uanset typen af bachelorprojekt er det nødvendigt at projektet indeholder refleksion over opgaven og
tilgangen til dens løsning, dvs. tager et “akademisk skridt tilbage fra stoffet”.

Det er således ikke tilstrækkeligt at en rapport beskriver et computerspil eller et softwaresystem der
er udviklet i projektet. Der skal også være fx evaluering af produktet, argumentation for dets design,
metoderne anvendt i dets konstruktion, og så videre, og en sammenligning med eksisterende produkter
og løsninger beskrevet i litteraturen.

Tilsvarende er det heller ikke tilstrækkeligt at en rapport refererer en lang række artikler eller bøger
inden for et fagligt område. Der skal også være fx diskussion af modstridende synspunkter eller af de
forskellige formål, synsvinkler eller akademiske traditioner der (formentlig underforstået) ligger bag
disse artikler eller bøger.

3 IT-Universitetets generelle målbeskrivelser for projekter

Her citeret fra Project and thesis goal descriptions, dateret 15 August 2007, der findes på ITU’s hjemme-
side under Intranet > Studiehåndbog > Kurser, projekter og specialer > Projekter og specialer.

The overall goals of a project are:

• To identify, define and delimit a problem within information technology.

• To identify and analyse relevant means for solving the problem, such as academic theories, meth-
ods, literature, tools and other sources, as well as existing solutions to the problem.

• To combine the selected means, develop them further if necessary, and apply them in a concerted
effort towards the solution of the problem.

• To evaluate the achieved solution.

• To report in a coherent and stringent way the problem, the background research, the work towards
the solution, the achieved solution, the evaluation, and other relevant material, while adhering to
the academic standards.

• To reflect upon the problem, the chosen approach, the achieved solution, and other findings.

4 Studieordningens formelle regler

Det nærmeste Studieordningen (som findes på IT-Universitetets hjemmeside) kommer på at definere
form og indhold af et bachelorprojekt er paragraf 13. Her er et uddrag, hvor stk. 2, 3, 5, 6 og 9 er
udeladt:

Stk. 1: Udarbejdelse af bachelorprojektet følger samme regler som andre projekter, jf.
§ 11, dog gælder følgende specielle forhold for bachelorprojektet.

Stk. 4: Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis
at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne,
der afspejler hovedvægten i uddannelsen, jf. [. . . ].

Stk. 7: Bachelorrapporten udarbejdes på dansk eller engelsk. Rapporten skal forsynes
med et resumé på et fremmedsprog [. . . ].

Stk. 8: Ved bedømmelse af bachelorprojektet indgår den studerendes stave- og formu-
leringsevne i bedømmelsesgrundlaget, uanset hvilket sprog rapporten er skrevet på, idet det
faglige indhold dog vægter tungest, jf. [. . . ]
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5 Akademiske standarder og plagiat

Der gælder som for alle andre arbejder på universitetet at citater skal følges af en kildeangivelse og at
påstande skal underbygges med litteraturhenvisninger, empiriske observationer eller argumenter. Kilder
skal vurderes kritisk; dette gælder ikke mindst blogs, Wikipedia-opslag, og lignende, der kun bør
benyttes hvor der ikke findes anden mere permanent – fx trykt – litteratur.

Brug af andres tekst, programkode, illustrationer, væsentlige ideer og lignende uden kildeangivelse
er plagiat og regnes for eksamenssnyd.

6 Timetal

Normalt svarer 1 ects i gennemsnit til 30 timers arbejde. Et bachelorprojekt er på 15 ects hvilket så
skulle svare til 450 timers arbejde, og da projektet løber over 16 uger og 2 dage, giver det 27,5 timer per
uge. Det er jo ret meget.

7 Sidetal

Hvor lang skal den resulterende bachelorprojektrapport være? Og lige så vigtigt, hvor lang må den
højst være? Det afhænger af (1) hvad slags projekt det er, jvfr. afsnit 1, og (2) antal studerende i
projektgruppen.

Generelt har jeg svært ved at forestille mig et en-personersprojekt der kan forklares tilfredsstillende
på mindre end 25 sider (plus bilag), og lige så svært ved at forestille mig et gruppeprojekt, uanset
gruppestørrelse, som er nødt til at være længere end 100 sider (plus bilag).

Sørg for at diskutere forventet og maksimalt sidetal med projektvejlederen i god tid, så I ikke arbejder
ud fra nogle forkerte forventninger.

8 Diverse vejledninger

Der findes en omfattende litteratur om at skrive projekter og lave problemformuleringer. To korte doku-
menter fra IT-Universitetet er:

• Peter Sestoft: Udformning af rapporter, 3 sider, 2000. Den er mest relevant for softwarekonstruk-
tionsprojekter, af type (A) fra afsnit 1.
http://www.itu.dk/people/sestoft/itu/rapport.pdf

• Andrzej Wasowski: Project Agreement Guidelines for Software Students, 4 sider, 2009.
http://www.itu.dk/people/wasowski/papers/project_guide.pdf

• Studienævnet: Akademisk redelighed og uredelighed, 2 sider, 1. september 2004.
Under http://www.itu.dk/ > Intranet > Studiehåndbog > Eksamen > Regler og retningslin-
jer > Akademisk redelighed og uredelighed.
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