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KATEGORISERING 
Formålet med kategoriseringen er at præsentere de mere overordnede linjer for, hvordan 

arbejdsmarkedet ser ud for dem, der arbejder med henholdsvist avancerede og specialiserede IKT-

kompetencer. Konkret anvendes kategoriseringen til at præcisere, hvordan arbejdsmarkedet for IKT-

specialister og avancerede IKT-brugere ser ud, og hvordan arbejdsstyrken bevæger sig mellem 

jobfunktionerne. Dette er vigtigt af hensyn til arbejdet med analyserne bag denne rapport, så IKT-

arbejdsmarkedet udspændes meningsfuldt og operationelt i sin fulde størrelse.  

Den overordnede forskel på de to kategorier er, at de avancerede IKT-kompetencer knytter sig til 

arbejdsopgaver, hvor viden og kompetencer er fra en ikke IKT-faglig uddannelse, det vil sige at 

jobfunktionen er karakteriseret ved at være ’faglighed + IKT anvendelse’, fx en speciallæge indenfor 

røntgen, der anvender lægefaglige IKT-systemer på avanceret vis. De specialiserede IKT-

kompetencer knytter sig til arbejdsopgaver, der tager afsæt i IKT-fagligheden, dvs. ’IKT+ fagligt 

anvendelsesområde’, fx en softwareudvikler, der udvikler moduler til elektroniske patientjournaler.  

En del af IKT-specialistens faglighed er den forretningsforståelse, der er målrettet digitalisering og de 

forretningsmæssige muligheder og udfordringer, der knytter sig til forretningsudvikling baseret på 

IKT. 

Dette modsvarer de definitioner, der anvendes af OECD1 for IKT-jobfunktioner, hhv. avanceret IKT-

kompetencer og IKT-specialist kompetencer. Det er besluttet, at den tredje OECD-kategori af digitale 

kompetencer hos brugere af generiske værktøjer (fx tekstbehandling, regneark og lignende), som er 

en basal forudsætning i informationssamfundet, ikke indgår i analyserne. 

Kategoriseringen tager afsæt i jobfunktioner og kortlagte kompetenceområder for specialiserede 

IKT-kompetencer, samt jobfunktioner i andre fagligheder end IKT, hvor avancerede IKT-

kompetencer kommer i anvendelse i virksomhedens processer.  

Andre muligheder for kategorisering kunne være, at tage afsæt i uddannelser eller brancher. Der er 

valgt afsættet med jobfunktioner for at knytte kategoriseringen meningsfuldt til analyserne af 

jobopslag. 

I det følgende gennemgås først kategoriseringen af IKT-specialister og derefter kategoriseringen af 

de avancerede brugere. Det skal stå klart, at kategoriseringen af avancerede brugere er en langt 

vanskeligere øvelse end kategoriseringen af IKT-specialister, og at der ikke findes en eksisterende 

ramme eller standard målrettet definitionen de avancerede brugeres jobfunktioner. Derfor er der 

udviklet en kategorisering af de avancerede brugere særligt til brug i herværende analyser.  

Kompleksiteten i at kategorisere de avancerede brugere hænger dels sammen med, at den samme 

person i en SMV ofte varetager flere jobfunktioner, og at det er svært at præcisere andelen af fx 

administrative ledere, der har avancerede IKT-kompetencer. Der kan således i kategoriseringen af 

avancerede brugeres jobfunktion i praksis være overlap mellem kategoriernes indhold.  

                                                             

1 Se Eurostat’s proposal for the definition and measurement of ICT-specialists, DSTI/ICCP/IIS (2015)7/REV1, 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/isoc_sks_esms_an1.pdf, s. 3 
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SPECIALISTER 
Kategoriseringen af specialister tager udgangspunkt i den kategorisering, der anvendes i European e-

Competence framework (e-CF) 3.02 fra 2014 i hvilket 40 identificerede IKT-specialist kompetencer er 

grupperet i 5 kompetence områder, der samlet set beskriver The ICT Business Process: 

A. PLAN (Planlægning & Design) 

B. BUILD (Konstruktion) 

C. RUN (Drift og support) 

D. ENABLE (Organisatorisk Implementering) 

E. MANAGE (Ledelse) 

 

Kompetenceområderne er i regi af den europæiske standardiseringsorganisation CEN (også i 2014 

knyttet til 23 identificerede IKT-specialist job profiler (”ICT-Profiles”). De 23 job profiler er af CEN 

grupperet i seks profil-familier: 

 Design 

 Development 

 Service & Operation 

 Support 

 Business Management 

 Technical Management 

 

Disse seks profil-familier og de tilhørende job profiler er efterfølgende mappet ind i de fem 

kompetenceområder, se figur A1, hvor de 5 kompetenceområder fremstår i hvid all-caps tekst, de 23 

job profiler i cirkler med sort kant, og de seks profil familier i hvid normal-case tekst.  

Et vægtigt argument for at bruge denne model er, at e-CF også kan fungere som en fælles 

kompetencesprog på tværs af uddannelser og IKT-branchens kompetenceefterspørgsel. 

  

                                                             

2 http://ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-
3.0_CEN_CWA_16234-1_2014.pdf 
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Figur A1 
European e-Competence framework 

 
 

Kilde: Tilpasset fra figure 2 i CEN CWA 16458:20123 

 
Som del af denne analyse er der lavet en tabel, hvor de 23 jobprofiler i fig. A1 er knyttet til en af de 

fem kompetenceområder i e-CF rammen. Efterfølgende er hver af DISCO koderne for de 

specialiserede IKT-kompetencer blevet indplaceret i den/de relevante jobprofiler. Dermed er de 

aktuelle jobfunktioner for IKT-specialisterne blevet præciseret, som nedenfor opstillet. 

Bemærk, at der kan optræde gengangere blandt jobfunktioner indenfor forskellige jobprofiler, da 

DISCO jobfunktionerne af og til beskriver flere jobprofiler. Fx indeholder jobfunktionen ”Design af IT-

systemer og analyse af forretningsprocesser” både profiler der arbejder med den 

forretningsmæssige og tekniske side af analyse og design.  

A PLAN ( Planlægning og Design )  

 Profilfamilie: Jobprofiler: Jobfunktion: 

Design  a. Business Analyst Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser (DISCO 
251120) 

b. Systems Analyst Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser (DISCO 
251120) 

c. Enterprise Architect Arbejde med overordnet IT-arkitektur  
(DISCO 251110) 

d. Systems Architect  Arbejde med overordnet IT-arkitektur  
(DISCO 251110) 

B BUILD ( Konstruktion ) 

 Profilfamilie: Jobprofiler: Jobfunktion: 
Development a. Developer Vedligeholdelse og dokumentation af software  

(DISCO 251400) 

                                                             

3 ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/ICT/CWAs/CWA%2016458.pdf 
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Ingeniørarbejde inden for elektronik (DISCO 215200) 
Ingeniørarbejde inden for telekommunikation (DISCO 215300) 

Design og administration af databaser (DISCO 252100) 
b. Digital Media Specialist Web- og multimedieudvikling (DISCO 251300) 
c. Test Specialist Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring 

(DISCO 251900) 
C RUN ( Drift og -support ) 
 Profilfamilie: Jobprofiler: Jobfunktion 

Service & 
Operation 

a. Database Administrator Design og administration af databaser (DISCO 252100) 
b. Systems Administrator Systemadministration (DISCO 252200) 
c. Network Specialist Arbejde med computernetværk (DISCO 252300) 

Andet arbejde med databaser og netværk (DISCO 252300) 
Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (DISCO 351300) 
Internetteknikerarbejde (DISCO 351400) 
Teknikerarbejde inden for telekommunikation (DISCO 352200) 

d. Service Desk Agent Brugersupportarbejde inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (DISCO 351200) 

e. Technical Specialist Teknikerarbejde inden for det elektroniske område (DISCO 
311400) 
Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og 
behandlingsudstyr (DISCO 321100) 
Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og 
sundhedsinformation (DISCO 325200) 
Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier (DISCO 352100) 
Driftsteknikerarbejde inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (DISCO 351100) 
Elektronikmekanikerarbejde (DISCO 742100) 
Installation og service inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (DISCO 742200) 

D ENABLE ( Organisatorisk implementering ) 

 Profilfamilie Jobprofiler: Jobfunktion 

Support a. Account Manager Arbejde inden for salg af informations- og 
kommunikationsteknologi (DISCO 243400) 

b. ICT Trainer Anden undervisning inden for informationsteknologi  
(DISCO 235600) 

c. ICT Security Specialist Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring  
(DISCO 251900) 

d. ICT Consultant Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling (DISCO 
251220) 

E MANAGE ( Ledelse ) 

 Profilfamilie: Jobprofiler: Jobfunktion 
Business  
Management 

a. Chief Information Officer Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og 
kommunikationsteknologi - B2B (DISCO 133010) 

b. ICT Operations Manager Ledelse af intern IT (DISCO 133020) 
Vedligeholdelse og dokumentation af software (DISCO 251400) 
Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring (DISCO 
313900) 
Driftsteknikerarbejde inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (DISCO 351100) 
Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (DISCO 351300) 
Brugersupportarbejde inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (DISCO 351200) 
Internetteknikerarbejde (DISCO 351400) 
Operatørarbejde ved forarbejdning af metal (DISCO 812100) 
Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal (DISCO 812200) 

c. Business Information 
Manager 

Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser (DISCO 
251120) 
 

Profilfamilie: Jobprofiler: Jobfunktion 
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Technical  
Management 

a. Quality Assurance 
Manager 

Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring  
(DISCO 251900) 

b. ICT Security Manager Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring  
(DISCO 251900) 

c. Project Manager IT-projektstyring (DISCO 251210) 

d. Service Manager Systemadministration (DISCO 252200) 

 

  



Bilagsrapport A:Kategorisering af IKT-kompetencer 

 

9 

AVANCEREDE BRUGERE 
OECD bruger den følgende definition4 af avancerede brugere: Advanced users are competent users of 

advanced, and often sector-specific, software tools. ICTs are not their main job but a tool. OECD-

definitionen henviser til, at den avancerede brug af IKT ikke er knyttet til jobfunktioner i bestemte 

brancher. Samtidig er det situationen, at der ikke findes en eksisterende ramme for kategoriseringen 

af de avancerede brugere, der har samme præcision i fht. jobprofiler som e-CF-rammen. I OECD 

skriftet New skills for the digital economy: measuring the demand for ICT skills at work5 nævnes hvilke 

jobfunktioner, der findes avancerede brugere indenfor, men med en jobfunktion som ’administrativ 

chef’ er det meget diffust, hvilke dele af jobfunktionen, der fordrer avancerede brugerkompetencer, 

og hvor mange administrationschefer skal der tælles med i analyserne, hvis man blot tog afsæt i 

denne jobfunktionsbeskrivelse? Som nævnt er der derfor udviklet en særlig ramme til kategorisering 

af de avancerede bruger i denne rapport – inkl. alle de forbehold, der er nævnt i bilagets indledning. 

Det metodiske rationale for kategoriseringen er, at når den avancerede brug af IKT og de tilhørende 

avancerede IKT-kompetencer findes i alle typer af virksomhedsprocesser på tværs af brancher, så 

kan en systematisk afdækning af generiske typer af virksomhedsprocesser fungere som rammen for 

kategoriseringen af de avancerede IKT-kompetencer. I e-CF er rammen ICT Business Process, altså 

hvad der hører til IKT-sektorens virksomhedsprocesser; parallelt her til er afsættet for de 

avancerede IKT-kompetencer virksomhedens generelle forretningsprocesser (domæne), hvor der 

anvendes avancerede IKT-kompetencer.  

En yderligere udfordring i udviklingen af kategoriseringen af avancerede IKT-kompetencer har 

været, at der ikke findes anvendelige beskrivelser af virksomhedernes generelle 

forretningsprocesser på et så detaljeret niveau, at beskrivelserne kan kædes sammen med de 

tilhørerende jobfunktioner. Der findes beskrivelser af meget generelle virksomhedsprocesser fx hos 

Michael Porter6, men de er typisk formet af begreber som ’in bound/ out bound logistics’, dvs. et 

specifikt perspektiv på virksomheden, og er desuden for overordnede, hvis der skal være mulighed 

for at relatere kompetenceord fra jobopslagsanalysen til kategorierne. Et andet muligt 

inspirationsfelt er hele litteraturmængden vedrørende Business Process Management, men her er 

udfordringen, at procesbeskrivelser og analyser altid er sat i forhold til en specifik branche, og 

pointen var at fremstille en tværgående kategorisering.  

Derfor er valget af beskrivelsen af en virksomheds forretningsprocesser faldet på standarder for 

virksomhedsprocesser, der bruges på tværs af brancherne, som tilfældet er med ISO 9004, der 

dækker alle forretningsprocesserne i en given virksomhed. Procesperspektivet er tilføjet et 

ledelsesperspektiv via DS/EN ISO 9004:2009, og endelig er der brugt en standard for 

virksomhedsprocesser i forbindelse med ebXML, som præciserer navnene og definitionerne på 

forretningsprocesserne. Denne sidste standard er meget detaljeret, og er mest brugt som et 

referencekatalog og ’realitetstjek’ for den udviklede kategorisering af avancerede IKT-kompetencer. 

Der er taget udgangspunkt i ISO 9004 og standardens kategorisering af virksomhedsprocesser, som 

er blevet relateret til ’procesfamilier’ og ’jobprofiler’ med henblik på at efterligne e-CF opstillingen. 

                                                             

4 http://skills.oecd.org/developskills/documents/Skills_for_the_Digital_Economy_SSS4.pdf 
5 DSTI/ICCP/IIS(2015)4 
6 M.Porter (1985): Competitive Advantage 

http://skills.oecd.org/developskills/documents/Skills_for_the_Digital_Economy_SSS4.pdf
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Fx har ISO 9004 en gruppe af virksomhedsprocesser, der handler om ’styring af ressourcer’ hvor så 

procesfamilie er ’styring af ressourcer’, og de forskellige virksomhedsprocesser under ’styring af 

ressourcer bliver jobprofiler. Herefter er kategoriseringen tilføjet eksempler på IT-redskaber, der 

anvendes i jobfunktionen og hvilke avancerede IKT-kompetencer, der kan være tale om. Dette er 

gjort for at afprøve systematikken og mætningen i virksomhedsprocesbeskrivelse.  

Hele kategoriseringsrammen er derefter arbejdet igennem et par gange med henblik på at afstemme 

helheden og sikre sammenhængen til jobfunktioner (DISCO-koderne), og der er fx tilføjet en kategori, 

som ikke findes hos ISO-standarderne, der hedder ’øvrige specialiserede arbejdsprocesser’. Denne 

kategori indeholder meget branchespecifikke jobtitler som ’flyleder’, ’trafik-planlægger’ med videre, 

der har en DISCO-kode, men ikke findes i beskrivelsen af de generelle virksomhedsprocesser hos ISO. 

Derfor kan den resulterende kategoriseringsramme for avancerede IKT-kompetencer nedenfor ikke 

en-til-en mappes tilbage til ISO 9004. 

Forudsætningen for kategoriseringen af de avancerede IKT-kompetencer er med andre ord en 

systematisk beskrivelse af en given virksomheds forretningsprocesser – på tværs af brancher – fordi 

antagelsen er, at den avancerede IKT-brug finder sted i forretningsprocesserne. Det betyder, at hvis 

der kan laves en systematisk og udtømmende beskrivelse af forretningsprocesserne i 

virksomhederne, så vil det samtidig være en beskrivelse af, hvor de avancerede IKT-kompetencer 

findes/ kan forekomme i domænerne på tværs af brancherne.  

Et enkelt forbehold, der kort blev nævnt imellem flere i indledningen til bilaget, skal dog også nævnes 

her: en jobfunktion som fx ’salgschef’ kan både opfattes som en operationel ledelsesfunktion, hvor 

IKT bruges til måling, modellering og vurdering af KPI for salg, såvel som det kan være en 

jobfunktion knyttet til virksomhedsprocessen ’salg & marketing’ under procesfamilien ’produkt- og 

servicefrembringelse’. Det kan være svært på baggrund af en jobopslagsanalyse at afgøre, om en 

jobfunktion er mere den ene eller den anden kategori i praksis, og disse valg vil i sagens natur 

påvirke validiteten i anvendelsen af kategoriseringsrammen som en beskrivelse af arbejdsmarkedet. 

Tabellen er struktureret efter samme skabelon som tabellen for e-CF ovenfor, og er tiltænkt at blive 

brugt på samme måde. 

1. LEDELSE 

Procesfamilie:  Jobprofil relateret til: Eksempler på IT-redskaber og 

avancerede IKT-brugerkompetencer 

Eksempel på 

jobtitler/ 

uddannelser: 

Ledelse a Strategi, politik og 

forretningsudvikling 

Brug af specialdesignede systemer til 

beslutningsstøtte, herunder 

forretningsanalyse og strategi for 

digitalisering, BI-systemer 

CFO, CEO, direktører, 

bestyrelser (DISCO 

112010) 

b Ledelse af IT afdelingen 

og  IT ressourcer (hvis 

ikke it-specialist) 

IT-governance, ledelse af digitalisering af 

virksomhedens ydelser og processer, 

herunder også forretningsanalyse og IT-

støttet analyser af datasikkerhed 

CIO, DJØF-uddannelse, 

cand.merc(dat.), 

master i IT m.v., 

ledelse af 

hovedaktiviteten 

indenfor IKT (DISCO 

133020) 
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c Operationel ledelses 

evaluering og review, 

herunder procesledelse 

(procesdesign) 

Brug af  it-baserede ledelsessystemer til 

måling modellering og vurdering af KPI'er, 

gevinstrealisering, omverden mm., fx: 

planlægning og styring af virksomhedens 

processer ud fra analyser af fx  

virksomhedens miljø, markedsprognoser, 

interessenternes behov og forventninger, 

lov- og myndighedskrav, potentielle 

finansielle og andre risici, samspillet 

mellem processer, ressourcer, aktiviteter 

og metoder  

Øvrige chefer og ledere 

fra alle funktioner, fx 

også en kvalitetschef 

(DISCO 112020, 

122100, 122200, 

122300) 

2. STYRING AF RESSOURCER 

Procesfamilie   Jobprofil relateret til: Eksempler på IT-redskaber og 

avancerede IKT-brugerkompetencer 

Eksempel på 

jobtitler/ 

uddannelser 

Styring af 

ressourcer 

a Arbejdsforhold og 

menneskelige 

ressourcer 

HR systemer og produktion af digitale 

læremidler i interne e-læringssystemer til 

kompetenceudvikling og træning, 

personale udvikling, brug og opsætning af 

systemer til intern videndeling, fx 

Sharepoint. 

Kan også være facility management, fx IT-

systemer til overvågning af områder og 

energiforbrug, miljø alarm og lign. 

HR-medarbejdere, 

interne 

kommunikationsmeda

rbejdere 

Facility manager 

(DISCO 121200, 

242300-242400, 

121910)  

  b Leverandører og 

partnere 

SAP, SCM, ERP, sikring af naturressourcer, 

systemer specielt designet til at håndtere 

transport og logistik, fx tracking systemer, 

ESDH-systemer til dokumentudveksling 

Supply chain 

managers, logistik folk, 

specialiserede folk 

indenfor 

naturressourcer, fx 

olie, stål m.v. (ISCO 

242, DISCO 133010, 

121920) 

  c Finansielle ressourcer Økonomistyringssystemer, Navision, SAP, 

systemer til dataanalyse, herunder BI, og 

andre transaktions-logings systemer 

Finansial controller og 

dataanalytikere 

indenfor finans og 

forsikring, finans- og 

matematik 

professionelle 

Revisorer og auditører, 

rådgivning indenfor 

specialområder som 

valuta og formue, 

udvikling af finansielle 

produkter, fx 

forsikringer (DISCO 

241100, 241240, 

241300, 241310, 

241320, 121100, 

331400) 

3. PRODUKT OG SERVICEFREMBRINGELSE 

Procesfamilie   Jobprofil relateret til: Eksempler på IT-redskaber og 

avancerede IKT-brugerkompetencer 

Eksempel på 

jobtitler/ 

uddannelser 
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a Kunderelaterede 

processer 

Medier, web, it til produktion af audio-

visuelle materialer, oprettelse og 

vedligeholdelse af kundedatabaser og 

andre databaser i højniveau systemer, 

opsætning af sagsstyringssystemer 

Kommunikationsmeda

rbejder, digitale 

designere, medie 

designere, grafiske 

designere, 

administrativ 

medarbejder (DISCO 

122100, 122200, 

122300, 243100, 

243200, 243400) 

b Udvikling og 

konstruktion 

Udvikling af driftssystemer og 

produktionssystemer (og systemer under 

kategori 3g) 

Udviklere, ingeniører 

(DISCO 214100-

214900, 215100-

215300) 

c Indkøb (procurement) Brug af / analyser på baggrund af 

logistiksystemer, SCM-systemer, ERP, 

lagersystemer, fx indkøb af råvarer, 

emballage m.v. 

Procurement manager, 

logistik uddannet, 

produktionsplanlægge

r (DISCO 251120, 

332300) 

d Salg & Marketing Brug af CRM-systemer til analyser, 

salgssystemer, forecast-systemer, 

systemer til monitorering af 

kundetilfredshed 

Salgsmedarbejder, 

sælgere (DISCO 

243100, 243200, 

243310) 

e Produktion og 

servicetilvejebringelse 

Brug af produktionssystemer, indstilling og 

programmering af robotter, CNC-maskiner, 

systemer til lagerstyring, øvrige 

driftsopgaver støttet af IT, fx operationel 

proces- og driftsplanlægning 

CNC-operatør, 

robottekniker, 

driftsleder (DISCO 

hovedgruppe 81 

”Operatørarbejde ved 

stationære anlæg og 

maskiner”, 333900, 

722300) 

f Overvågning og måling 

indenfor specialiserede 

arbejdsprocesser 

Indsamling af information fra monitorering 

fx gennem en sky-løsning,  proces mining, 

big data, data science, IoT, sensorer, 

måleudstyr til måling af produktets 

karakteristika m.v. 

Data scientist, big data 

analytiker, domæne 

specialister, 

kvalitetsfolk, auditører, 

operatører af 

procesudstyr, 

flymekaniker (DISCO 

311000, 311100, 

311130, 311140, 

311200, 311300-

313500, 321100-

321400, 243100-200, 

242200) 

g Øvrige specialiserede 

arbejdsprocesser, der 

frembringer produkter 

og services 

Telemedicinske systemer og måske 

elektroniske patientjournaler, CAD-

programmer, visualiseringsprogrammer, 

proces-styringssystemer, 

beregningssystemer til 

bygningskonstruktioner, kemi og fysisk 

videnskab, flyleder-systemer, it-baseret 

navigationsudstyr, GIS-systemer, 

laborantsystemer, it-understøttelse af 

geologi, metrologi og astronomi, 

biostatistik og bioanalyse, medicin m.v. 

Speciallæger, 

bygningsingeniører, 

produkt- og 

tøjdesignere, by- og 

trafik planlægning, 

piloter, flyledere, 

kemikere, fysikere, 

laboranter, 

naturvidenskabelige 

domæner, biologer, 

farmakologi, medicin 

og forskere indenfor 
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alle områderne (DISCO 

221200, 222120, 

 hovedgruppe 21 

”Arbejde inden for 

naturvidenskab og 

ingeniørvirksomhed”) 

4. MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING 

Proces familie   Jobprofil relateret til: Eksempler på IT-redskaber og 

avancerede IKT-brugerkompetencer 

Eksempel på 

jobtitler/ 

uddannelser 

  a Analyse af data IKT til datamining og dataanalyser; kan 

laves fx i SPSS, SAS, Stata eller andre store 

generelle statistikprogrammer, eller i 

specialiserede domæne 

statistikprogrammer, herunder også BI 

Dataanalyst, kan være 

forskellige varianter af 

en procesejer for en 

given proces (DISCO 

331400, 242100) 

  b Innovation Anvendelse af it til at understøtte 

innovationsprocessen og nye produkter og 

services: udvikling af nye teknologiske 

prototyper og mock ups, it-værktøjer til 

skitse af prototyper (fx Flash-

programmering), brug af online systemer 

til at opsamle og kvalificere ideer fra 

medarbejdere om innovation, indsamling 

af viden fra kunder,  

Innovations specialist, 

innovationskonsulent, 

antropolog, designere, 

industrielle designere  

(DISCO 122300) 

  c Læring E-læring, videndelingssystemer, 

intranetplatforme som fx Sharepoint, 

performance management systemer m.v. 

Lærer, underviser, HR-

personale med fokus 

på træning og 

udvikling af 

medarbejdere (DISCO 

undergrupper 231 

”Undervisning og 

forskning ved 

universiteter og højere 

læreanstalter” og 232 

”Undervisning ved 

erhvervsuddannelser”) 

  d Kvalitetsledelse og 

procesforbedringer 

It til måling af performance, tilpasning og 

kalibrering af it-målesystemerne, når 

processerne ændres, rapportering via IT-

rappporter, udtræk m.v. 

Kvalitetsmedarbejder, 

service level manager, 

it-løsningsansvarlige, 

driftsledere (DISCO 

112020) 
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KVALIFIKATIONSNIVEAU 3 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
 x     

Uddannelse - ug.dk. FRONTLINE PC-SUPPORTER 4358 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen lærer du at sætte pc'ere op. Du installerer, konfigurerer, te-
ster og opgraderer software, og du arbejder med servere og mindre netværk. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om både hardware og software 
til virksomheders computere, servere m.m. Du lærer at løse it-opgaver fra 
bunden. Du lærer fx om fejlfinding, afprøvning og udskiftning af maskiner. 
Som frontline pc-supporter løser du mange arbejdsopgaver inden for virk-
somhedens elektroniske it-udstyr. Du installerer bl.a. operativsystemer, for-
skellige programmer og standardapplikationer som kontorsystemer. Den 
teknologiske udvikling kræver, at du hele tiden overvåger og tilpasser udsty-
ret. Du rådgiver og vejleder ansatte, der har brug for din hjælp. Uddannelsen 
kræver teknisk indsigt og gode samarbejdsevner. Du skal endvidere være 
god til matematik og engelsk. Arbejdet kan være krævende, fordi tekniske 
problemer ofte forventes løst med det samme. 
Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 
20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og 
skoleforløb. Fag:  
Computerteknologi, Informationsteknologi, Netværk, Ip-telefoni, Mobile og 
trådløse systemer 
Du skal også have fag som, engelsk, produktkendskab og salg, service og kun-
debetjening. Dansk og matematik indgår desuden i uddannelsen. Praktik: I 
praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannel-
sen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. Du af-
slutter uddannelsen med en prøve.  

Adgangskrav 

Adgangskrav til grundforløbet: 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og 
matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. 
Direkte fra 9. eller 10. klasse - vurderet uddannelsesparat. 
Adgangskrav til hovedforløbet: skal have bestået fagene: 
Dansk på E-niveau og Engelsk på E-niveau 

  

Uddannelsesinstitution Erhvervsskoler  

Muligheder for videreud-
dannelse 

Fx: Relevant videregående voksenuddannelse (VVU). 

Jobmuligheder 

Fx: It-supporter, installation, opgradering, fejlfinding og mindre netværksop-
gaver. Eller instruktion, vejledning og hotline-support. 
Fx:  sælger ny teknologi, klargøring af ordrer og vejledning af kunder. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/frontline-pc-supporter  

  

https://www.ug.dk/Uddannelser/videregaaendeuddannelservvu
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/frontline-pc-supporter
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
 x     

Uddannelse - ug.dk. 
FRONTLINE RADIO-TV-SUPPORTER 

 

4357 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

En frontline radio-tv-supporter arbejder med videoer, dvd'er, radio- og tv-
apparater o.l. Du lærer at opsætte udstyret og udføre mindre reparationer. 

Om uddannelsen 

Du lærer også at bruge måleudstyr, når du kontrollerer apparater og finder 
fejl. Som uddannet er det vigtigt, at du kan rådgive om produkter og udstyr. 
Det kræver, at du følger med udviklingen. Uddannelsen giver dig viden om 
radio- og tv-apparater, audio- og video-mediesystemer og pc´er. m.fl. Du læ-
rer at opsætte udstyret i systemer, der hænger sammen, og at udføre mindre 
reparationer. Du får desuden viden om de mange produkter, der er i handlen. 
Du lærer at bruge måleudstyr, når du kontrollerer apparaterne og fejlretter 
dem. Du lærer desuden at bruge de forskellige manualer og diagrammer, der 
hører til apparater og systemer. Uddannelsen kræver teknisk indsigt og gode 
samarbejdsevner. Du skal have logisk sans og være god til engelsk. Desuden 
skal du kunne lide at vejlede og betjene kunder. 
Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 
20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og 
skoleforløb. Fag:  
 Teknisk produktkendskab på apparatniveau, systemniveau og kredsløbs-

niveau 
 Computerteknologi 
Du skal også have fag som engelsk, salg og service, iværksætteri og innova-
tion. Dansk og matematik indgår desuden i uddannelsen. Praktik: I praktikti-
den bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Prak-
tikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. Du afslutter 
uddannelsen med en prøve. 
 

Adgangskrav 

Adgangskrav til grundforløbet: 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og 
matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. 
Direkte fra 9. eller 10. klasse - vurderet uddannelsesparat. 
Adgangskrav til hovedforløbet: skal have bestået fagene:  
Dansk på E-niveau og Engelsk på E-niveau 

Uddannelsesinstitution 
Erhvervsskoler 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Fx: Relevant videregående voksenuddannelse (VVU). 

Jobmuligheder 

Fx i detailhandlere og grossister, der forhandler radio, tv, dvd, video, pc m.m.  
Tekniske opgaver ude hos kunderne i forbindelse med installation og vejled-
ning og hjemme på værkstedet hos forhandleren. 
Fx: Salg. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/frontline-radio-tv-supporter  

 

 

 

https://www.ug.dk/Uddannelser/videregaaendeuddannelservvu
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/frontline-radio-tv-supporter
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KVALIFIKATIONSNIVEAU 4 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
  x    

Uddannelse - ug.dk. AUTOMATIK- OG PROCESUDDANNELSEN 
 

4111 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Automatik-procesuddannelse 4111 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

 
På uddannelsen arbejder du med maskiner, der styrer processer. Du beskæf-
tiger dig med automatik, som findes i bl.a. rulletrapper, elevatorer og maski-
ner til produktion. Du finder fejl, reparerer og opstiller automatiske maski-
ner. Du overvåger og vedligeholder systemer, når de er ude af drift. Arbejdet 
kræver kendskab til de nyeste teknikker. 

Om uddannelsen 

 
Uddannelsen giver dig viden om automatiske systemer, der styrer og regule-
rer. Du lærer om teknik, elektronik og stærkstrømssystemer. Du arbejder 
også med automatiserede systemer, der er baseret på trykluft (pneumatik) 
og væsketryk (hydraulik). Automatik- og procesuddannelsen kræver både 
stor interesse for teknik og elektronik. Endvidere stiller uddannelsen krav til 
omhyggelighed og samarbejdsevne. Du kan afslutte som automatikmontør 
(trin 1) eller med speciale som automatiktekniker, herunder i enten eleva-
torbranchen eller elektrobranchenen. 

 Automatikmontør: Du lærer bl.a. at opbygge og reparere elektriske motorer 
og pneumatiske kredsløb. 

 Automatiktekniker: Du lærer fx at opbygge og indkøre fuldautomatiske an-
læg. 

 Automatiktekniker i elevatorbranchen: Du kan derudover arbejde med efter-
syn og vedligehold af elevatorer, rulletrapper og rullefortove. Automatiktek-
nikeren i elektrobranchenen: Du specialiserer dig især i automatik i indu-
strien og lærer fx at sætte maskiner op til produktion. 

  
Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 
20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og 
skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer. Du kan afslutte 
uddannelsen efter hvert gennemført trin. På skolen undervises du fx i: 
 Fysik 
 Elektronik 
 Fejlfinding 
 Hydraulik og pneumatik 
 Robotteknologi 
Du skal også have fag som engelsk, iværksætteri og innovation samt pro-
duktudvikling, produktion og service og sikkerhed. Matematik og dansk ind-
går også i uddannelsen. 
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannel-
sen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. 
Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve. 
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Adgangskrav 

 
Afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. 
 
Adgangskrav til grundforløbet 
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til 
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du di-
rekte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. 
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangs-
kravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din under-
visningspligt. 
 
Adgangskrav til hovedforløbet 
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. 
For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal 
du have bestået fagene: 
 Fysik på F-niveau 
 Dansk på E-niveau 
 Engelsk på E-niveau 
 Matematik på E-niveau 
Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at 
tage følgende certifikater: 
 Førstehjælp på mellemniveau 
 Elementær brandbekæmpelse 
 Arbejde med epoxy og isocyanater 
For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddan-
nelsesaftale. 
 

Uddannelsesinstitution 
 
Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler.  

Muligheder for videre-
uddannelse 

 
Efter afsluttet med trin 1, har du mulighed for senere at vende tilbage til ud-
dannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gen-
nem Eud+.  
Fx: automationsteknolog, driftsteknolog offshore,energiteknolog, installa-
tør, IT-teknolog, professionsbachelor i eksport og teknologi. 
 

Jobmuligheder 

 
Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i elektronikvirksomheder, 
på store skibe m.v. Du kan også blive selvstændig 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/automatik-og-procesuddannelsen  

K:\Opgaver\359 Digitale kompetencer\Uddannelser\K-ramme niveau 4\Automatik-procesuddannelse 4111.docx 

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudplus
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-akautomationstekn
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-driftsteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-akenergiteknologi
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-installatoer
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-installatoer
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-itogelektronikteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profeksportogteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/automatik-og-procesuddannelsen
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
  x    

Uddannelse - ug.dk. DATA- OG KOMMUNIKATIONSUDDANNELSEN 4604 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Data- og kommunikationsuddannelsen 4604 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Du lærer om it-systemer inden for kontorområdet. Det kan fx være telefoner, 
computere og kopimaskiner. Du lærer at finde fejl, at reparere og installere 
it-udstyr. 

Om uddannelsen 

Dit arbejde er at efterse og vedligeholde it-systemer, og du lærer også at råd-
give om de mange produkter. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknik-
ker. 
Uddannelsen giver dig viden om den teknik, der ligger bag it-systemer. Tek-
nologien udvikler sig hele tiden. Det er derfor vigtigt at følge med fagligt, så 
du på kvalificeret vis kan rådgive om produkter og vælge tidssvarende løs-
ninger på opgaver. Generelt kræver uddannelsen teknisk indsigt og samar-
bejdsevner. Du skal også være faglig stærk til matematik og engelsk. 
 
Du kan afslutte som teleinstallationstekniker (trin 1) eller med speciale som 
telesystemtekniker. Du kan også afslutte som it-supporter (trin 1) eller som 
datatekniker med speciale i infrastruktur. Endvidere kan du afslutte som da-
tatekniker med speciale i programmering. 
 

 It-supporter: Du lærer at opsætte, opdatere og vedligeholde pc'ere samt 
netværk 

 Teleinstallationstekniker: Du lærer bl.a. at installere og vedligeholde tele-
apparater. 

 Telesystemtekniker: Du lærer at installere og opsætte telekommunikati-
onsudstyr efter kundens ønsker og opbygge trådløse netværk. 

 Datatekniker med speciale i infrastruktur og datatekniker med speciale i 
programmering er de længste uddannelser. Her får du et mere overordnet 
ansvar for fx virksomhedens netværk, programudvikling og edb-styrede an-
læg. 
 
Uddannelsen består af et grundforløb på en erhvervsskole, der varer 20 eller 
40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skole-
forløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer. Du kan afslutte ud-
dannelsen efter hvert gennemført trin. På skolen undervises du fx i: 
 Computerteknologi 
 Informationsteknologi 
 Operativsystemer 
 Netværk og fejlfinding 
 Programmering 
Du skal også have fag som engelsk, dansk, matematik og fysik. Teknisk inno-
vation, produktudvikling, produktion og service indgår desuden i uddannel-
sen. 
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannel-
sen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. 
Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve. 
 

Adgangskrav 
Afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. 
 
Adgangskrav til grundforløbet 
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Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til 
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du di-
rekte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. 
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangs-
kravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din under-
visningspligt. 
 
Adgangskrav til hovedforløbet 
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. 
For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal 
du have bestået fagene: 
 Dansk på E-niveau 
 Matematik på D-niveau (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-

niveau) 
 Engelsk på D-niveau (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-ni-

veau) 
Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at 
tage følgende certifikater: 

 Førstehjælp på mellemniveau samt færdselsrelateret førstehjælp 
 Elementær brandbekæmpelse 

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddan-
nelsesaftale. 
 

Uddannelsesinstitution 
Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. 

Muligheder for videre-
uddannelse 

 
Med afsluttet trin 1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannel-
sen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gennem Eud+.  
Fx: it-teknolog, datamatiker,automationsteknolog og multimediedesigner, 
professionsbachelor i eksport- og teknologi. 
Hvis du har erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid med fx aka-
demiuddannelsen i informationsteknologi. 
 

Jobmuligheder 

 
Som færdiguddannet kan du få job i offentlige eller private virksomheder. Du 
kan også vælge at blive selvstændig. Generelt er mulighederne for at få job 
gode, men det kan være svært at sige noget sikkert om branchen bare få år 
frem. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/data-og-kommunikationsuddan-

nelsen  

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudplus
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-itogelektronikteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-datamatiker
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-akautomationstekn
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-multimediedesigner
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profeksportogteknologi
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-vvuuddinfotek
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-vvuuddinfotek
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/data-og-kommunikationsuddannelsen
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/data-og-kommunikationsuddannelsen
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
  x    

Uddannelse - ug.dk. DIGITAL MEDIA 4605 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Digital media uddannelse 4605 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

 
På uddannelsen lærer du at arbejde kreativt med lyd og billede på en skærm. 
Det kaldes skærmgrafik. Du lærer også om stil, form og farver. 

Om uddannelsen 

 
Når man skal formidle et bestemt budskab, skal man vide, hvordan man i bil-
leder og lyd fanger seerens opmærksomhed. Design af skærmbilleder foran-
drer sig hele tiden. Digital media giver dig viden om skærmgrafik. Du lærer at 
beherske de mange måder, man kan arbejde og udtrykke sig på i billeder og 
lyd. Man sidder meget ved en computer, og arbejdet kan være travlt og kræ-
vende, men du lærer også om gode arbejdsstillinger ved siddende arbejde. 
Alt efter interesse kan du afslutte uddannelsen med speciale som multimedie 
integrator eller som multimedie animator. 
 

 Som multimedie integrator lærer du at arbejde med lyd, billeder, grafik og 
tekst, som du typisk genkender fra internettet. Det kan være i relation til fir-
maer, undervisning, underholdning og reklamer. Som multimedie animator 
lærer du at arbejde og udtrykke dig i tre dimensioner. Det kræver en special-
viden og teknikker, som du kender fra tegnefilm, og modeller du kan dreje 
rundt og se fra flere sider. 

  
Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 
20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og 
skoleforløb. Du kan vælge mellem to forskellige specialer. På skolen undervi-
ses du fx i: 
 Grafik 
 Billedbehandling 
 Storyboarding 
 Lyd 
 Video 
Du skal også have fag som design samt innovation og iværksætteri. 
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannel-
sen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at 
komme i skolepraktik. 
Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve. 
 

Adgangskrav 

Afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. 
 
Adgangskrav til grundforløbet 
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til 
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du di-
rekte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. 
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangs-
kravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din under-
visningspligt. 
 
Adgangskrav til hovedforløbet 
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. 
For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal 
du have bestået fagene: 
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 Dansk på E-niveau 
 Design på C-niveau 
Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at 
tage følgende certifikater: 
 Førstehjælp på mellemniveau 
 Elementær brandbekæmpelse 
For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddan-
nelsesaftale. 
 

Uddannelsesinstitution 
Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler.  

Muligheder for videre-
uddannelse 

 
E-designer og multimediedesigner. 

Jobmuligheder 

 
Som uddannet i digital media kan du arbejde med skærmgrafik inden for 
både tv, undervisning, oplysning, reklame m.fl. i offentlige og private virk-
somheder. 
På multimedieområdet arbejder der mange ufaglærte og selvlærte. Branchen 
skifter hurtigt, så det er vanskeligt at sige noget sikkert om mulighederne for 
at få job. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/digital-media  

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-edesigner
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-multimediedesigner
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/digital-media
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
  x    

Uddannelse - ug.dk. ELEKTRIKER 
 

4112 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Elektriker 
 

4112 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

 
På uddannelsen lærer du at reparere og installere store og små elektriske an-
læg. 

Om uddannelsen 

 
Du laver strøm til lys i nye bygninger eller reparerer og skifter ledninger og 
kontakter til strøm i ældre boliger. Du lærer også at installere og vedlige-
holde computerstyrede elsystemer som fx computernetværk, industrirobot-
ter eller telefon- og alarmanlæg. Som elektriker lærer du at rådgive folk om 
valget af elektriske løsninger. Du kan arbejde som ansat i offentlige og pri-
vate virksomheder eller for en privat elinstallatør. 
 
Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 
20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og 
skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer. På skolen un-
dervises du fx i: 
 El-teknik 
 Måleteknik 
 El-installation 
 Netværksteknik 
 Teknik til styring, regulering og opbygning af alarmsystemer 
Du skal også have fag som matematik, naturfag, engelsk samt lære om love, 
regler og sikkerhed. 
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannel-
sen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. 
Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve. 
 

Adgangskrav 

 
Afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. 
 
Adgangskrav til grundforløbet 
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til 
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du di-
rekte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. 
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangs-
kravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din under-
visningspligt. 
 
Adgangskrav til hovedforløbet 
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. 
For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal 
du have bestået fagene: 
 Fysik på E-niveau 
 Dansk på E-niveau 
 Matematik på D-niveau 
Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at 
tage følgende certifikater: 
 Instruktion i arbejde under spænding 
 Førstehjælp på mellemniveau 
 Elementær brandbekæmpelse 
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 Opstilling af rulle- og bukkestillads 
For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddan-
nelsesaftale. 
 

Uddannelsesinstitution 
Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Grundforløbets 2. del 
kan tages på forskellige skoler rundt om i landet.  
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Med afsluttet trin1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannel-
sen og tage det tilhørende speciale. Fx gennem Eud+.  
Fx: installatør, it-teknolog, energiteknolog, automationsteknolog, miljøtekno-
log, kort- og landmålingstekniker, byggetekniker, professionsbachelor i byg-
ningskonstruktion, professionsbachelor i eksport og teknologi. 
Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også vi-
dereuddanne dig til maskiningeniør. 
 

Jobmuligheder 

 
I offentlige og private virksomheder eller hos en privat elinstallatør.  
Fx: belysning i byggeri og styring af it-, telefon- og overvågningsanlæg. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/elektriker  

 

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudplus
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-installatoer
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-itogelektronikteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-akenergiteknologi
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-akautomationstekn
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-miljoeteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-miljoeteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-kortoglandmaalingstekn
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-byggetekniker
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-bygningskonstruktoer
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-bygningskonstruktoer
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profeksportogteknologi
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-adgangingenioerudd
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-dipmaskin
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/elektriker
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
  x    

Uddannelse - ug.dk. ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN 4110 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Elektronik- svagstrømsuddannelsen 
 

4110 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen fremstiller og reparerer du elektronisk udstyr. Du lærer fx 
om udstyr til radio, tv, pc og tele eller hospitalsteknisk udstyr. Du får under-
visning i måleinstrumenter, som bruges til arbejdet. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om den teknik, der ligger bag 
elektronisk udstyr. Udstyr til måling og overvågning, udstyr til underhold-
ning, udstyr til kontor, industri, sundhedsvæsen m.m. Du lærer om systemer 
baseret på forskellige teknologier. Desuden lærer du om informationstekno-
logi, fejlfinding og reparationsmetoder. Generelt kræver uddannelsen tek-
nisk indsigt. Du skal være fagligt stærk til matematik og engelsk. 
Du kan afslutte som elektronikfagtekniker (trin 1) eller med speciale som en-
ten radio-tv-fagtekniker, medicotekniker eller elektronik udviklingstekniker. 

 Elektronikfagtekniker: Du installerer og vedligeholder kommunikations-, 
overvågnings- og laboratorieudstyr samt elektroniske systemer og instru-
menter til fx hospitaler. 

 Radio-tv-fagtekniker: Du fejlfinder og reparerer underholdningselektronik, 
videobåndoptagere, dvd-afspillere, forstærkere osv., men også professionelt 
udstyr som telekommunikationsanlæg. 

 Medicotekniker: Du arbejder med elektroniske apparater og teknisk udstyr i 
sundhedsvæsenet, fx på hospitaler. 

 Elektronik udviklingsteknikeren: Du deltager i opgaver med at udvikle elek-
tronik, fx produktionsudstyr og testudstyr i elektronikproduktioner. 
 
Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 
20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og 
skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer. Du kan afslutte 
uddannelsen efter hvert gennemført trin. På skolen undervises du fx i: 
 Analogteknik 
 HF-teknik 
 Digital- og microprocesserteknik 
 Kommunikationsteknik 
 Måle og telesystemer 
Du skal også have fag som, engelsk, iværksætteri og innovation, produktud-
vikling, produktion og service. Dansk og matematik indgår desuden i uddan-
nelsen. 
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannel-
sen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. 
Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve. 
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Adgangskrav 

Afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. 
Adgangskrav til grundforløbet 
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til 
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du di-
rekte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. 
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangs-
kravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din under-
visningspligt. 
 
Adgangskrav til hovedforløbet 
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. 
For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal 
du have bestået fagene: 
 Fysik på F-niveau 
 Dansk på E-niveau 
 Engelsk på E-niveau 
 Matematik på E-niveau 
Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at 
tage følgende certifikater: 
 Førstehjælp på mellemniveau 
 Elementær brandbekæmpelse 
 Arbejde med epoxy og isocyanater 
For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddan-
nelsesaftale.  

Uddannelsesinstitution 
 
Alle erhvervsskoler 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
 Med afsluttet trin 1, har du mulighed for senere at vende tilbage til ud-

dannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gen-
nem Eud+. 

 Fx: automationsteknolog, energiteknolog, installatør, IT-teknolog el-
ler professionsbachelor i eksport og teknologi. 

 

Jobmuligheder 
 
I offentlige og private virksomheder eller som selvstændig. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/elektronik-og-svagstroemsuddan-

nelsen  

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudplus
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-akautomationstekn
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-akenergiteknologi
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-installatoer
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-itogelektronikteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profeksportogteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/elektronik-og-svagstroemsuddannelsen
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/elektronik-og-svagstroemsuddannelsen
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
  x    

Uddannelse - ug.dk. MEDIEGRAFIKER  4149 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Mediegrafiker 4149 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

 
En mediegrafiker arbejder kreativt med tekst og billeder digitalt og på tryk. 
På skolen lærer du om billeder, form og farvers betydning. 

Om uddannelsen 

 
Som mediegrafiker skal man have et teknisk og kreativt overblik over hele 
arbejdet fra idé til færdig produktion. Næsten alt arbejde foregår på compu-
ter. 
Mediegrafikere kan arbejde som ansatte på reklame- og kommunikationsbu-
reauer, aviser, blade, større private eller offentlige virksomheder, eller have 
eget firma. Mediegrafikeruddannelsen giver en viden om de mange forhold, 
der har betydning for arbejdet med det grafiske udtryk. Du lærer teoretisk og 
praktisk at varetage de mange arbejdsopgaver, som finder sted på grafiske 
virksomheder, reklamebureauer og tilsvarende steder. 
Du kan afslutte uddannelsen som mediegrafisk assistent eller læse 1 år mere 
til mediegrafiker. Som mediegrafiker og mediegrafisk assistent lærer du selv-
stændigt at planlægge, gennemføre og kontrollere mediegrafiske opgaver. Du 
lærer også om billedbehandling, digital udprintning og kundekontakt. 
Jobbet kræver teknisk viden og forståelse for informationsteknologi, grafisk 
teknik og formgivning. 
 
Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 
20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og 
skoleforløb. Du kan vælge mellem to forskellige trin. Du kan afslutte uddan-
nelsen efter hvert gennemført trin. 
På skolen undervises du fx i: 
 Grafisk teknik og formgivning 
 Billedbehandling 
 Informationsteknologi 
 Kommunikation 
 Kundekontakt 
Du skal også have fag som dansk, engelsk, førstehjælp, design og samfunds-
fag. 
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannel-
sen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter. 
Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve. 
 
 

Adgangskrav 

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have 
opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen 
eller har modtaget tilsvarende undervisning. 
 
Adgangskrav til grundforløbet 
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til 
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du di-
rekte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. 
Bemærk: Der er adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del - se afsnittet 
Adgangsbegrænsning. 
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Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangs-
kravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din under-
visningspligt. 
 
Adgangskrav til hovedforløbet 
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. 
For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal 
du have bestået fagene: 

 Dansk på E-niveau 
 Design på E-niveau 
 Samfundsfag på F-niveau 

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at 
tage følgende certifikater: 

 Førstehjælp på mellemniveau 
 Elementær brandbekæmpelse 

 

Uddannelsesinstitution 
Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler.  

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ved afsluttet trin som mediegrafisk assistent, har du mulighed for senere at 
vende tilbage til uddannelsen og tage hele mediegrafikeruddannelsen. Fx 
gennemEUD+. Grafisk kommunikation, medieproduktion og ledelse,design-
teknolog, E-designer eller til multimediedesigner. 
 

Jobmuligheder 

 
Fx: reklamebureauer, multimedievirksomheder, dagblade eller grafiske teg-
nestuer - eller de er ansat i større virksomheders kommunikations- og infor-
mationsafdelinger. Du kan også nedsætte dig som selvstændig, men konkur-
rencen er hård for tiden. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/mediegrafiker  

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudplus
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-grafiskkommunikation
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-medieproduktionledelse
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-designteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-designteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-edesigner
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-multimediedesigner
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/mediegrafiker
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
  x    

Uddannelse - ug.dk. TEKNISK DESIGNER 4305 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Teknisk designer 4305 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

 
Som teknisk designer arbejder du sammen med bl.a. arkitekter og ingeniø-
rer. På skolen lærer du at tegne og konstruere ting på computer. 
 

Om uddannelsen 

 
Opgaverne kan handle om tekniske tegninger til både industrianlæg og byg-
ninger. Du lærer også at undersøge materialer og beregne priser på opgaver. 
En vigtig del af arbejdet er at kunne samarbejde. Når du planlægger og løser 
opgaver for andre, skal du være god til at lytte og forstå. Tekniske designere 
kan arbejde som ansatte i private og offentlige virksomheder. 
Uddannelsen til teknisk designer giver en grundlæggende viden om de opga-
ver, der skal løses, når man planlægger at bygge eller producere noget. Du 
lærer at undersøge, beregne, designe og konstruere. 
Alt efter din praktikpladsaftale vælger du at afslutte uddannelsen som tek-
nisk designer inden for industriel produktion eller teknisk designer inden for 
bygge og anlæg. 
 Som teknisk designer inden for bygge og anlæg beskæftiger du dig 

med fremstilling af teknisk dokumentation, fremstilling af arbejdstegnin-
ger, salgspræsentation og måske opgaver i byggeprojekter, der kræver 
indsigt i jura og lovgivning, byggeledelse mv. 

 Som teknisk designer inden for industriel produktion beskæftiger du dig 
med at fremstille teknisk dokumentation, beregne konstruktioner til pro-
duktion og måske deltage i projekter med at planlægge en produktion. 

Da du sidder meget ved computeren og ofte er i nærheden af byggepladser 
eller maskiner i industrien, skal du være opmærksom på dit arbejdsmiljø. 
 

Adgangskrav 

Afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. 
 
Adgangskrav til grundforløbet 
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til 
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du di-
rekte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. 
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangs-
kravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din under-
visningspligt. 
 
Adgangskrav til hovedforløbet 
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. 
For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal 
du have bestået fagene: 
 Matematik på E-niveau 
 Dansk på E-niveau 
Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at 
tage følgende certifikater: 
 Førstehjælp på mellemniveau 
 Elementær brandbekæmpelse 
For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddan-
nelsesaftale. 
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Uddannelsesinstitution 
Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler.  

Muligheder for videre-
uddannelse 

 
Fx: driftsteknolog offshore, multimediedesigner,kort- og landmålingstekni-
ker, byggetekniker, professionsbachelor i eksport og teknologi og bygnings-
konstruktør. 

Jobmuligheder 

 
Ud over job inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstæn-
dig. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknisk-designer  

 

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-driftsteknolog
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-multimediedesigner
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-kortoglandmaalingstekn
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-kortoglandmaalingstekn
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-byggetekniker
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profeksportogteknologi
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-bygningskonstruktoer
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-bygningskonstruktoer
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknisk-designer
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
  x    

Uddannelse - ug.dk. WEB-INTEGRATOR 4456 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Web-integrator 4456 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

 
På uddannelsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og anima-
tion i forbindelse med både websider og samlede netløsninger. 

Om uddannelsen 

 
Det kræver stor faglig kunnen og en teknisk og kreativ indsigt. Du lærer 
blandt andet at fremstille websider, der fungerer sammen med databaser. 
Web-integratoruddannelsen giver i teori og praksis en grundlæggende viden 
om arbejdet med webløsninger. Du arbejder med digital fotografering, scan-
ning og billedbehandling og lærer om budskab, indhold, form og funktion bag 
dynamiske websider. 
Uddannelsen foregår kun på skole. 
Som web-integrator lærer du at arbejde med webdesign, herunder produkti-
onsplanlægning, programmering og kodning. Du samarbejder ofte med an-
dre professionelle mediefolk, og du må være indstillet på at følge fagligt med 
i en branche, der hele tiden udvikler sig. 
Arbejdet som web-integrator er meget skærmbaseret og kan være hektisk 
med deadlines, der skal overholdes. 
 
Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 
20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der udelukkende består af skoleforløb. 
 
På skolen undervises du fx i: 
 Digital foto 
 Video og lyd 
 Grafik 
 Billedbehandling 
 Animation 
 Programmering 
 Design 
 
Du skal også have fag som innovation og iværksætteri, informationsteknologi 
og E-handel. 
 
 

Adgangskrav 

Afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning. 
 
Adgangskrav til grundforløbet 
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til 
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du di-
rekte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. 
Bemærk: Der er adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del - se afsnittet 
Adgangsbegrænsning. 
 
Adgangskrav til hovedforløbet 
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. 
For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal 
du have bestået fagene: 

 Dansk på E-niveau 
 Design på F-niveau 
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 Informationsteknologi på E-niveau 
Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at 
tage følgende certifikater: 

 Førstehjælp på mellemniveau 
 Elementær brandbekæmpelse 

 

Uddannelsesinstitution 
Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. 

Muligheder for videre-
uddannelse 

 
Læs om: Videregående uddannelse efter eud. 

Jobmuligheder 

 
Information og markedsføring: tilrettelægge informationer af enhver art på 
nettet. En web-integrator kan arbejde som ansat i private og offentlige virk-
somheder, på reklame- og webbureauer, organisationer eller de kan starte 
deres eget firma. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/web-integrator  

 

  

https://www.ug.dk/hvad-kan-jeg-bliveeud/videregaaende-uddannelse-efter-eud
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/web-integrator
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KVALIFIKATIONSNIVEAU 5 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
   x   

Uddannelse - ug.dk. 
AUTOMATIONSTEKNOLOG 

 

5203 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen inden for automationsteknologi lærer dig i samarbejde med an-
dre at kunne opbygge og optimere tekniske styresystemer. 

Om uddannelsen 

Du får blandt andet viden om automatisering og robotteknologi i forbindelse 
med industrielle styresystemer og automatiske anlæg. Du bliver uddannet til 
at varetage opgaver i forbindelse med opbygning, integrering og optimering 
af styresystemer for automatiske industrianlæg. 
Du får bl.a. undervisning i teknisk matematik og fysik, i måleteknik og data-
opsamling, i styrings- og reguleringssystemer samt i strukturering og kvali-
tetssikring. 
Uddannelsen varer 2 år og består af følgende elementer: 
 En obligatorisk del, der både indeholder en fællesdel og en studieret-

ningsdel 
 En tilvalgsdel, der kan omfatte fag som databaser, robotteknologi, opti-

mering, højniveauprogrammering, visionsteknologi og trådløse teknolo-
gier 

 Et praktikforløb, der strækker sig over 3 måneder 
 Et afgangsprojekt 
Studieretningsdelen består af teknisk systemdesign, styrings- og regulerings-
teknologi, konfiguration og programmering, kommunikationsteknologi og 
projektudvikling. 
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, selvstændig opgave-
løsning og projektarbejde. Uddannelsen giver adgang til titlen Automations-
teknolog AK.  
 

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux - alle med fysik C og matematik C 
 Elektriker med specialerne: bygningsautomatik, installationsteknik, 

kommunikationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik 
 Automatik- og procesuddannelsen (med specialer), elektronik- og svag-

strømsuddannelsen, procesoperatør (trin 2) samt data- og kommunikati-
onsuddannelsen (med specialer) 

 Anden relevant erhvervsuddannelse med fysik C og matematik C 
 Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 
Bemærk: Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.  
 

Uddannelsesinstitution 
Erhvervsakademier: Hadsten, Aarhus, Lillebælt, København – og Teknologi 
og business, Aalborg. 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
- 

Jobmuligheder 

 
Fx: offentlige forsyningsvirksomheder eller i den industrielle produktion in-
den for fx vindmøller, pumper, slagterier, mejerier  

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/tekniskeogteknologiskeuddannelser/automa-

tionsteknolog  

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/tekniskeogteknologiskeuddannelser/automationsteknolog
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/tekniskeogteknologiskeuddannelser/automationsteknolog
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
   x   

Uddannelse - ug.dk. DATAMATIKER 4014 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Datamatiker 4014 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen til datamatiker lærer du om databaser og deres opbygning. 
Du lærer også at programmere samt at udvikle og vedligeholde it-systemer. 

Om uddannelsen 

Undervisningen lægger vægt på softwarekonstruktion og -design, hvor du får 
viden om alt fra databaseprogrammering over it-sikkerhed til organisations- 
og forretningsforståelse. Du har mulighed for at specialisere dig senere i ud-
dannelsen, fx inden for systemudvikling. Som datamatiker kan du, alt efter i 
hvilken retning du har specialiseret dig, designe it-systemer, programmere 
eller vedligeholde store databaser.  Datamatikeruddannelsen er en it-uddan-
nelse, hvor du lærer at udvikle software, dvs. det indhold, der udgør forskel-
lige it-programmer. Du får viden om eksisterende standardsystemer og om, 
hvordan man udvikler nye, blandt andet ud fra en given virksomheds særlige 
behov. Du lærer også at programmere og at arbejde sammen med andre i 
team, lige som du får undervisning i miljømæssige problemstillinger og i 
iværksætterkultur. 
 
Uddannelsen varer 2½ år og består af obligatoriske uddannelseselementer, 
en kortere praktikperiode, valgfrie elementer og et afsluttende eksamens-
projekt. 
De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for fagområderne: 
 Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforståelse, 

økonomistyring, it-udvikling og it-sikkerhed 
 Systemudvikling, der handler om analyse, metode, design, projektar-

bejde, it-værktøjer og kvalitetssikring 
 Programmering, der handler om algoritmer, datastrukturer, programme-

ringssprog, sprogteori, programkvalitet, databaseprogrammering og 
softwarearkitektur 

 Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede 
systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling 

De valgfri elementer består af et specialeforløb, hvor du kan specialisere dig 
bredt inden for det informationsteknologiske område, så du kan blive sy-
stemudvikler, programmør, softwaresupporter eller systemkonsulent alt ef-
ter, hvor din hovedinteresse er. De indeholder også et afsluttende eksamens-
projekt i relation til en konkret opgave inden for it-området. 
Undervisningen kombinerer klasseundervisning med projekter og gruppear-
bejde. Der er indlagt et praktikophold af 3 måneders varighed i en eller flere 
virksomheder. Praktikforløbet skal kunne danne grundlag for det afsluttende 
eksamensprojekt. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. 
Eksamen: Du går til prøver og eksamen undervejs i studiet og afslutter med 
et mundtligt forsvar af hovedopgaven. 
Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen datamatiker AK. Den engel-
ske titel er AP Graduate in Computer Science.  

Adgangskrav 

Én af flg.: 
 Stx, hhx, htx, hf, eux eller GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede)  
 Data- og kommunikationsuddannelsen 
 Anden relevant erhvervsuddannelse 
 Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 
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Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået. 
 

Uddannelsesinstitution 

 
Erhvervsakademier: i Esbjerg, Grenaa, Herning, København, Lyngby, Næst-
ved, Odense, Roskilde, Skive, Sønderborg, Vejle, Aalborg og Aarhus. 
 

Muligheder for videre-
uddannelse 

 
Fx: top-up professionsbacheloruddannelse i webudvikling, softwareudvik-
ling eller digital konceptudvikling. 

Jobmuligheder 

 
Inden for informationsteknologien: designe it-systemer eller programmere 
og vedligeholde store databaser.  Konsulent eller rådgiver i små eller store 
virksomheder. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/itogdesignuddannel-

ser/datamatiker  

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profwebudvikling
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profsoftwareudvikling
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profsoftwareudvikling
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profekonceptudv
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/itogdesignuddannelser/datamatiker
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/itogdesignuddannelser/datamatiker
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
   x   

Uddannelse – ug.dk IT-TEKNOLOG  5133 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT-teknolog AK 5133 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen lærer du at opbygge systemer inden for elektronik, datatek-
nik og telekommunikation samt at styre kvaliteten i udviklingsopgaver. 

Om uddannelsen 

På erhvervsakademiuddannelsen til it-teknolog beskæftiger du dig med ny 
teknologi inden for computere, elektronik og telekommunikation. 
Uddannelsen varer to år og består af en obligatorisk del på ½ år efterfulgt af 
en specialiseringsdel og en valgdel. Du skal også i praktik ca. 3 måneder. 
Du specialiserer dig efter første semester med en studieretning i enten elek-
tronik eller netværksteknik. 
Den obligatoriske del er opdelt i fire emneområder: 
 Elektroniske systemer 
 Kommunikationstekniske systemer 
 Softwareudvikling 
 Virksomheden 
Du får fx viden om programmeringsteknik, teknisk matematik, forretnings-
forståelse og samt rådgivning og konsulentfunktioner. 
På studieretningen elektronik: udvikle, producere og teste elektroniske sy-
stemer inden for både hardware og software. 
På studieretningen netværksteknik: kommunikationstekniske systemer, 
netværkssystemer, netværkshardware, databasesystemer og datasikkerhed. 
  

Adgangskrav 

 Elektriker, automatik- og procesuddannelsen (med specialer), elektro-
nik- og svagstrømsuddannelsen eller data- og kommunikationsuddannel-
sen (med specialer) 

 Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C 
 Stx, hhx, htx, hf eller eux - alle plus matematik C 
 Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 
 

Uddannelsesinstitution 
Erhvervsakademier: København, Odense, Viborg, Aalborg og Aarhus. 

Muligheder for videre-
uddannelse 

Overbygningsuddannelsen - produktudvikling og teknisk integration, di-
plomingeniør (evt. m. ½ - 1½ års merit). 

Jobmuligheder 

I installatør- eller elektronikvirksomheder, i andre virksomheder, der anven-
der avanceret elektronisk udstyr. Arbejde med fx at installere it-netværk, 
fremstille kommunikations- og informationsteknologisk udstyr, eller rådgive 
og hjælpe kunder. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/itogdesignuddannel-

ser/it-teknolog  

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profproduktogteknisk
https://www.ug.dk/Uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd
https://www.ug.dk/Uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/itogdesignuddannelser/it-teknolog
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/itogdesignuddannelser/it-teknolog
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
   x   

Uddannelse – ug.dk. MULTIMEDIEDESIGNER  5082 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Multimediedesigner 5082 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen til multimediedesigner lærer du at designe, planlægge og 
styre multimedieopgaver, bl.a. med henblik på reklame og markedsføring. 

Om uddannelsen 

På uddannelsen til multimediedesigner kommer du til at arbejde professio-
nelt med digital kommunikation og interaktivt design. Du lærer både om de-
sign, layout og programmering. 
I løbet af uddannelsen arbejder du tværfagligt med bl.a. kommunikations- og 
formidlingsteorier, opbygning af web-sider, grafisk design, audio/video og 
3D-animation, æstetik, markedsføring, journalistik, it-systemer og datakom-
munikation. Du lærer også at forstå organisationsstrukturer i forbindelse 
med multimedieudvikling. 
 

 Virksomheden: innovation, forretningsforståelse og ledelse af udviklingspro-
jekter, organisatoriske aspekter i multimedieudvikling og multimediebrug. 

 Kommunikation og formidling: kommunikationsstrategi, formidling, mar-
kedsføring, mediesociologi og brugertest. 

 Design og visualisering: principper for design og konceptudvikling, design og 
udvikling af interaktive brugergrænseflader, form og æstetik. 

 Interaktionsudvikling: strukturering, dokumentation og implementering af 
simple dynamiske multimedieapplikationer, udvikling af grænseflader, sy-
stemudvikling og brug af modeller. 
 

Adgangskrav 

 Stx, hhx, htx, hf eller eux - samt engelsk C og enten matematik eller er-
hvervsøkonomi C 

  En af flg. EUD: film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2), fotograf, me-
diegrafiker (trin 2), teknisk designer, digital media, grafisk tekniker eller 
data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer) 

  Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik 
C eller erhvervsøkonomi C 

  Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt engelsk C 
 

Uddannelsesinstitution 

 
Erhvervsakademier: Esbjerg, Grenaa, Herning, Kolding, København, Køge, 
Lyngby, Nykøbing F, Odense, Skive, Slagelse, Aalborg og Aarhus.  
 

Muligheder for videre-
uddannelse 

 1½-årige overbygningsuddannelser: Webudvikling, Design og busi-
ness, digital konceptudvikling, innovation og entrepreneurship. 

 Merit til visse bacheloruddannelser inden for medieområdet.  Samt merit 
ved en række engelske universiteter. 

 

Jobmuligheder 
Projektkoordinator, web-designer, programmør eller planlægger, samt im-
plementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/itogdesignuddannel-

ser/multimediedesigner 

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profwebudvikling
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-industrieldesigner
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-industrieldesigner
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-profekonceptudv
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskmerkantileuddannelser/innovation-og-entrepreneurship
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/itogdesignuddannelser/multimediedesigner
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsakademiuddannelser/itogdesignuddannelser/multimediedesigner
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KVALIFIKATIONSNIVEAU 6 
Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk. DATALOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Datalogi bach. 8135 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Computere bliver en stadig større del af vores liv, og datalogi er med til at 
forme fremtiden både i forhold til forretningsverdenen, underholdnings-
branchen og andre vigtige funktioner i vores samfund. 

Om uddannelsen 

På uddannelsen lærer du at analysere og løse komplekse problemer i forbin-
delse med it. Det sker med redskabsfag som fx matematik, der er basis for at 
kunne arbejde med bl.a. algoritmer og datastrukturer. Datalogi betyder 
egentlig videnskaben om data. Uddannelsen handler ikke kun om computere, 
men også om de generelle principper bag repræsentation og behandling af 
data. Og i udviklingen af nye it-systemer har man netop brug for at arbejde 
systematisk med disse principper. Du studerer så forskellige områder som 
matematik og udvikling af brugervenlige systemer. De teoretiske fag giver 
dig den videnskabelige baggrund for at kunne lave modeller af løsningerne 
på en konkret problemstilling. I løbet af uddannelsen har du kurser som: 
 Programmering, hvor du lærer om de forskellige sprog, du bruger til pro-

grammering eller udvikling af nye systemer 
 Softwarearkitektur, hvor du lærer om et stykke softwares opbygning og 

funktion i forhold til andre dele af et it-system 
 Databaser, hvor du lærer om opbygning og udvikling af databaser 
 Algoritmer og datastrukturer, hvor du lærer at analysere og konstruere 

de logiske systemer, der ligger bag alt software og fx gør informationer 
tilgængelige og søgbare 

 Systemudvikling, hvor du lærer at udvikle og vurdere it-systemer i for-
hold til deres anvendelsesområde 

Du lærer altså, hvad en computer kan bruges til, hvordan man programme-
rer den, og hvordan systemer designes og udvikles. Alt sammen værdifuld vi-
den, når du skal arbejde med computere, programmer og data. Matematik er 
en del af uddannelsen. Det varierer en del fra universitet til universitet, hvor 
meget vægt der lægges på matematik. 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Alle fag skal 
være bestået. 
Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller ni-
veauer, du mangler, som faglig supplering. 
På Roskilde Universitet: søge optagelse på den humanistiske bachelorud-
dannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, den samfundsviden-
skabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bachelor-
uddannelse. 

Uddannelsesinstitution 
Universiteter i København, Roskilde, Odense, Aarhus, Aalborg 

Muligheder for videre-
uddannelse 

Kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område: fx i datalogi, 
bioinformatik, teknisk it samt it og kognition. 

Jobmuligheder 
I private it-virksomheder eller med it-funktioner i offentlige institutioner, in-
den for udviklings- og programmeringsarbejde og arbejde med administra-
tion og support.  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeli-

gebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datalogi 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datalogi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datalogi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. DATALOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

HA datalogi 5656 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Computere bliver en stadig større del af vores liv, og datalogi er med til at 
forme fremtiden både i forhold til forretningsverdenen, underholdnings-
branchen og andre vigtige funktioner i vores samfund. 

Om uddannelsen 

På uddannelsen lærer du at analysere og løse komplekse problemer i forbin-
delse med it. Det sker med redskabsfag som fx matematik, der er basis for at 
kunne arbejde med bl.a. algoritmer og datastrukturer. Med en bachelorud-
dannelse i datalogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og vil have 
fremtidige jobmuligheder i bl.a. private it-virksomheder. Datalogi betyder 
egentlig videnskaben om data. Uddannelsen handler ikke kun om computere, 
men også om de generelle principper bag repræsentation og behandling af 
data. Og i udviklingen af nye it-systemer har man netop brug for at arbejde 
systematisk med disse principper. Du studerer så forskellige områder som 
matematik og udvikling af brugervenlige systemer. De teoretiske fag giver 
dig den videnskabelige baggrund for at kunne lave modeller af løsningerne 
på en konkret problemstilling. I løbet af uddannelsen har du kurser som: 
 Programmering, hvor du lærer om de forskellige sprog, du bruger til pro-

grammering eller udvikling af nye systemer 
 Softwarearkitektur, hvor du lærer om et stykke softwares opbygning og 

funktion i forhold til andre dele af et it-system 
 Databaser, hvor du lærer om opbygning og udvikling af databaser 
 Algoritmer og datastrukturer, hvor du lærer at analysere og konstruere 

de logiske systemer, der ligger bag alt software og fx gør informationer 
tilgængelige og søgbare 

 Systemudvikling, hvor du lærer at udvikle og vurdere it-systemer i for-
hold til deres anvendelsesområde 

Du lærer altså, hvad en computer kan bruges til, hvordan man programme-
rer den, og hvordan systemer designes og udvikles. Alt sammen værdifuld vi-
den, når du skal arbejde med computere, programmer og data. Matematik er 
en del af uddannelsen. Det varierer en del fra universitet til universitet, hvor 
meget vægt der lægges på matematik. 
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og labora-
torieøvelser. På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet er store dele af 
undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde. Du afslut-
ter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojek-
tet, og får den akademiske titel BSc. På Roskilde Universitet afhænger titlen 
af dit individuelle uddannelsesforløb. 
 

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international 
eksamen. 

 Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Alle fag 
skal være bestået. 

 Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller ni-
veauer, du mangler, som faglig supplering. 

 Optagelse på Roskilde Universitet: søge optagelse på den humanisti-
ske bacheloruddannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddan-
nelse, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse eller den huma-
nistisk-teknologiske bacheloruddannelse.  
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Uddannelsesinstitution 

Københavns Universitet (KU): datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse. 
Roskilde Universitet (RUC): datalogi som et ud af to ligestillede bachelorfag. 
Du begynder din bacheloruddannelse på et af fire hovedområder: humani-
ora, humanistisk-teknologisk, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. De 
første 1 ½ år lærer du centrale teorier og metoder inden for dit valgte hoved-
område. Det sidste 1 ½ år specialiserer du dig i datalogi og et andet bache-
lorfag, som du selv vælger. 
 Ved at læse datalogi i en særlig tilrettelagt kombination med kommuni-

kation, kan du få en toning i interaktive medier.  
 Ved at læse datalogi i kombination med molekylærbiologi, kan du få en 

toning i bioinformatik. 
Syddansk Universitet (SDU): datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse. 
Aalborg Universitet (AAU): datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse. 
Aarhus Universitet (AU): datalogi som en 3-årig bacheloruddannelse. 
 

Muligheder for videre-
uddannelse 

 
Kandidatuddannelserne i datalogi, bioinformatik, teknisk it samt it og kogni-
tion. 

Jobmuligheder 
 
Private it-virksomheder eller med it-funktioner i offentlige institutioner. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvi-

denskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datalogi  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datalogi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datalogi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. DIGITAL DESIGN - IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Oplevelser og æstetik får stadig større betydning i forskellige dele af vores 
kultur. Uddannelsen i digital design handler bl.a. om kommunikation. 

Om uddannelsen 

Du får kendskab til de områder, hvor computeren er blevet en central del af 
kulturen i bred forstand og kunsten i særdeleshed, fx inden for elektronisk 
musik, computerspil og netkunst. Du lærer samtidig at designe og producere 
til denne type produkter.Uddannelsen i digital design giver dig et bredt 
kendskab til forskellige interaktions- og udtryksformer, der involverer it og 
æstetik. Det kan være computerspil, shows, næste generations mobiltelefo-
ner, det perfekte museum, det interaktive drama og lignende. Digital design 
er en tværfaglig uddannelse opdelt i tre emneområder: 

 Produktion - herunder brugsdesign, æstetisk design og interaktions-
design 

 Design - herunder designprocesser og innovationsprocesser 
 Digital æstetik - herunder analyse og teori og historie 

 
Med en uddannelse i digital design får du kompetencer inden for æstetisk 
analyse og teori kombineret med teknisk, metodisk og analytisk viden inden 
for it-design. Samtidig lærer du at kommunikere i og med digitale medier. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehisto-
rie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog 
kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være be-
stået. 

Uddannelsesinstitution 
Aarhus Universitet (AU), Aarhus 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det humanistiske område, fx i digital design. 

Jobmuligheder 

It-design og kommunikation inden for det digitale og kulturelle felt, typisk i 
private virksomheder. 
Grafisk arbejde og udviklings- og programmeringsarbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humani-

stiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/digital-design-it-aestetik-og-interaktion  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/digital-design-it-aestetik-og-interaktion
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/digital-design-it-aestetik-og-interaktion
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk DIGITALE MEDIER OG DESIGN   

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Digitale medier - design bach. 6051 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen handler om design af og kommunikation med digitale medier, 
og den kombinerer medier, kommunikation og digital design. 

Om uddannelsen 

Du lærer, hvordan man skaber gode brugeroplevelser gennem interaktions-
design og bliver i stand til at få et budskab ud ved at lave it-designløsninger 
på tværs af digitale medier. På uddannelsen kommer du til at beskæftige dig 
med design af digitale medier og med kommunikation via disse medier på 
flere måder. Du kan fx komme til at arbejde med design af interaktive løsnin-
ger til virksomheder og organisationer. Du får forståelse for en række udfor-
dringer som:  
Hvad er de sociale konsekvenser af den nye måde at kommunikere på? Hvor-
dan oplever man de budskaber, der kommunikeres via digitale medier, og 
hvordan kommunikerer man for at opnå, at budskabet slår igennem? Vigtigt i 
uddannelsen er interaktionsdesign, som både handler om design af digitale 
produkter og services, og om at skabe en vellykket brugeroplevelse. Som en 
del af dette kommer du til at arbejde med målgrupper, forretningsstrategi og 
projektledelse. 
 

Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan tone din uddannelse enten mod digi-
tale medier eller mod interaktionsdesign. Toningen i de to spor starter på an-
det semester. Uddannelsen er naturvidenskabelig, men trækker også på sam-
fundsvidenskabelige og humanistiske discipliner. Undervisningen veksler 
mellem forelæsninger, praktiske øvelser og projektarbejde. Uddannelsen 
samarbejder med Georgia Institute of Technology om fælles undervisnings-
forløb, hvor du kan tilbringe et til to semestre på GaTech, lige som stude-
rende fra GaTech kan følge kurser på uddannelsens andet år. Derfor foregår 
andet år af uddannelsen udelukkende på engelsk. Du afslutter bachelorud-
dannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den 
akademiske titel BSc.  
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, og matematik B. Alle fag skal 
være bestået. I matematik B skal du have et karaktergennemsnit på mindst 
6,0 og det samme gælder i engelsk B, hvor karaktergennemsnittet også skal 
være på mindst 6,0. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage 
de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering. 
 

Uddannelsesinstitution It universitetet København 

Muligheder for videre-
uddannelse 

Kandidatuddannelser: humanistiske og teknisk videnskabelige områder 
samt designområdet. Direkte adgang til IT-Universitetets kandidatuddannel-
ser: i digital design og kommunikation, digital innovation og management – 
eller spil, fx i design og analyse. 

Jobmuligheder 

Interaktionsdesigner, usabilitykonsulent, informationsarkitekt, kommunika-
tionskonsulent eller projektkoordinator - inden for udviklings- og program-
meringsarbejde og tværgående it-arbejde. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/ituddannelser/digitale-medier-og-design  

 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/ituddannelser/digitale-medier-og-design
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/ituddannelser/digitale-medier-og-design
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. DIPLOMINGENIØR - ELEKTRONIK 5362 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen til elektronikingeniør arbejder du med udvikling af netværk 
og større sammensatte systemer, hvor software og hardware skal spille tæt 
sammen. 

Om uddannelsen 

Du får kendskab til internettet, andre netværk, overvågningssystemer og ud-
viklingen af styreprogrammer til robotsystemer og andre i form af køretøjer 
og helikoptere.På uddannelsen i elektronik lærer du om udviklingen af små 
og store software og hardware systemer, som både skal kommunikere in-
ternt og kunne indgå i samspil med omgivelserne. Du får kendskab til net-
værk, overvågningssystemer og styreprogrammer. Eksempler på systemer 
kan være sikkerhedssystemer til tog og biler, eller det kan være satellitter og 
robotter, der skal kommunikere eller koordinere opgaver mellem sig. Det 
kan også være metoder til at forhindre cyberterrorisme. Du vil i løbet af ud-
dannelsen få undervisning i fag som fx: programmering og systemudvikling, 
netværk og distribuerede systemer, mikroprocessorsystemer (indlejrede 
computersystemer) og kommunikationsteknologi. I uddannelsen indgår ½ 
års praktik i en virksomhed. 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx eux – eller GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede), eller 
en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav er matematik A og enten fysik B eller geovidenskab 
A. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 

På Aalborg Universitet i Esbjerg og Aalborg: elektronik som en 3½-årig di-
plomingeniøruddannelse (professionsuddannelse). 
 

På Aalborg Universitet i Herning: elektronik som en 3½-årig diplomingeniør-
uddannelse (professionsbachelor). 
Specialisere dig inden for: 

 Vedvarende energi 
 Små elektriske systemer 

 
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (Aarhus): som en 3½-årig diplominge-
niøruddannelse (professionsbachelor). 
Specialisere dig inden for fx: 

 Effekt- og reguleringsteknik 
 Signalbehandling og medikoteknik 
 Højfrekvensteknik og optikelektronik 

 

Uddannelsen kan også læses online.  
Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelser til civilingeniør 

Jobmuligheder 

Udviklingsingeniører, konsulenter, eksperter, ledere eller sælgere oftest i 
elektronikvirksomheder. 
Fx: i it-virksomheder, fremstillingsvirksomheder eller rådgivende ingeniør-
virksomheder, fremstillingsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksom-
heder.  

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/di-

plomingenioer-elektronik  

 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-elektronik
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-elektronik
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. DIPLOMINGENIØR - ELEKTRONIK OG DATATEKNIK 7907 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle elektronik til fx forstærkere, 
mobiltelefoner og hospitalsudstyr og mobile robotsystemer. 

Om uddannelsen 

Du lærer at programmere og får viden om elektronik og grundlæggende 
elektroteknik samt signalbehandling og digitalteknik. Du kommer til at be-
skæftige dig med udvikling af både produkter og processer.Uddannelsen in-
den for elektronik og datateknik giver dig indsigt i elektroniske systemer, 
signalbehandling og reguleringsteknik. Du lærer at bygge og programmere 
mikrodatamater og at benytte datamater til proceskontrol og signalbehand-
ling. 
Du vil også få undervisning i programmering og matematik. Du får bl.a. viden 
om: 

 Modeldannelse 
 Simulering af dynamiske systemer 
 Computerbaseret måling og styring 
 Elektromekanisk systemdesign 
 Digital signalbehandling og indlejrede systemer 
 Komplekse distribuerede systemer 

I uddannelsen indgår ½ års praktik i en virksomhed.  
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede) eller en til-
svarende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav er matematik A og enten fysik B eller geovidenskab 
A. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 

Syddansk Universitet (SDU): elektronik og datateknik som en 3½-årig di-
plomingeniøruddannelse (professionsbachelor). 
 
Aalborg Universitet (AAU):  elektronik og datateknik som en 3½-årig di-
plomingeniøruddannelse (professionsuddannelse). 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelser til civilingeniør 

Jobmuligheder 

I it-virksomheder, fremstillingsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirk-
somheder som udviklingsingeniører, konsulenter, eksperter, ledere eller sæl-
gere. Fx: i udlandet, hvor der er muligheder for ansættelse i private elektro-
nikvirksomheder og softwarehuse som konsulent, projektleder eller sælger. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologi-

skeudd/diplomingenioer-elektronik-og-datateknik  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-elektronik-og-datateknik
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-elektronik-og-datateknik
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. DIPLOMINGENIØR - IT  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT ing.prof.bach. 5343 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen handler om at udvikle it- eller IKT-systemer og programmer til 
elektroniske apparater som mobiltelefoner, måleinstrumenter eller udstyr til 
hospitaler og overvågning. 

Om uddannelsen 

 
Du lærer også at planlægge og udvikle systemer til virksomheder som fx kan 
sikre bankers it-systemer. Samtidig får du en teoretisk og praktisk viden om 
metoder og teknologier til informationsbehandling og datalogi. Som it-inge-
niør kan du arbejde med computerteknologi, netværkssystemer, internet, 
kommunikation og programmering. Du kan bl.a. også finde job, hvor du be-
skæftiger dig med udvikling af eller rådgivning om it-systemer i samarbejde 
med programmører og dataloger. På uddannelsen lærer du om systemudvik-
ling, som er en udvikling af informationssystemer fra ide, analyse, design og 
test til drift og vedligeholdelse. Du lærer også om programmering, som er det 
konkrete design af software, og om computerbaserede systemer. Du får bl.a. 
undervisning i fag som: 
 Elektronik 
 Digitalteknik 
 Hardware/software programmering 
 Signalbehandling 
 Databaser 
Derudover får du også undervisning i naturvidenskabelige fag som matema-
tik, sandsynlighedsregning og statistik. 
 
Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieøvelser og 
projektarbejde. Der er på uddannelsen indlagt et halvt års praktik i en virk-
somhed. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Uddannelsens 
engelske betegnelse er Information and Communication Technology. Du af-
slutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/pro-
fessionsbachelor.  

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux, GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede) eller 
en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. 

 Adgangskursus til ingeniøruddannelserne. 
 En relevant videregående uddannelse. 
 
Specifikke adgangskrav er matematik A og enten fysik B eller geoviden-
skab A. Begge fag skal være bestået. 
 

Uddannelsesinstitution 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU): Flg. studieretninger: it-elektronik el-
ler softwareteknologi - begge en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (profes-
sionsbachelor). 
 
Syddansk Universitet (SDU): Informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT) og kan læses som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professions-
bachelor). Hvert semester er baseret på et hovedtema. De fire første temaer 
er: 
 Brugercentreret design 
 Organisationsorienteret softwareudvikling 
 Design af produktionssystemer 
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 Informationsteknologi i international kontekst 
 

VIA University College: ICT Engineering (Information and Communication 
Technology) - 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor). Al 
undervisning foregår på engelsk. Specialisere dig inden for: 
 Enterprise Engineering (virksomhedssystemer) 
 Web Engineering (web, multimedia, Android) 
 Embedded Engineering (intelligent mekanik) 

 
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet: Informations- og kommunikati-
onsteknologi (IKT) - 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbache-
lor). Specialisere dig inden for: 
 Kommunikationsteknologi 
 Teknisk og software (softwaresystemer til pc'ere) 
 Indlejret software (softwaresystemer til industrielle apparater, mobilt 

udstyr, medicinsk måleudstyr mv.) 
 Signalbehandlingssoftware (software til behandling af fx audio- eller vi-

deosignaler) 
 Mobile applikationer 
 Signalbehandling og medikoteknik 
 Sundhedsteknologi 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Kandidatuddannelse til civilingeniør 

Jobmuligheder 

 
Arbejde med systemudvikling og programmering, udvikling og vedligehol-
delse af elektroniske informationssystemer til offentlige og private virksom-
heder. Fx udvikling af systemer og programmer til elektroniske apparater 
som mobiltelefoner, måleinstrumenter og hospitalsudstyr. Rådgivning, salg 
og service, hvor et dybtgående kendskab til it og datateknik er et krav. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologi-

skeudd/diplomingenioer-it  

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-it
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-it
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. DIPLOMINGENIØR - IT OG ØKONOMI 
 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Teknologi-økonomi ing.prof.bach. 5328 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen, der kombinerer økonomi med it-teknologi, lærer du bl.a. at 
analysere og forklare en virksomheds økonomiske rammer og organisatori-
ske forhold med en specifik viden inden for et givent produktionsområde. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen er tværfaglig og udbydes som et selvstændigt spor under tek-
nologi og økonomi. Som færdiguddannet diplomingeniør vil du have indsigt i 
både den produktionsmæssige og den kommercielle side af en virksomheds 
drift. Du kvalificeres til at være et specialiseret bindeled mellem en økonomi- 
og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder. 
 
Uddannelsen i it og økonomi giver dig en bred viden om et teknisk-fagligt 
område, samtidig med at du lærer om virksomheders økonomi, organisation 
og ledelse med fag som fx økonomistyring og erhvervsret. Den sidstnævnte 
del foregår på Copenhagen Business School (CBS). På den it-teknologiske 
linje lærer du at deltage i udvikling af nye IKT-applikationer, lige som du læ-
rer at analysere og vurdere deres brugbarhed under hensyn til de økonomi-
ske, sociale og kulturelle sammenhænge, de indgår i. Du får kompetencer in-
den for softwareudvikling med fokus på udviklingsmetoder til it-systemer og 
objektorienteret programmering til både pc og smartphones. Du får bl.a. un-
dervisning i fag som Interaction design, Internet technologies and applicati-
ons og Streaming media technologies. 
 

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux - eller en tilsvarende udenlandsk eller international 
eksamen. 

 adgangskursus til ingeniøruddannelserne. 
 en relevant videregående uddannelse. 
Specifikke adgangskrav: matematik A og enten fysik B eller geovidenskab 
A. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby. Du læse it og økonomi som 
en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde 
med Copenhagen Business School (CBS). 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse til civilingeniør 

Jobmuligheder 
Kunne fungere som et specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en pro-
duktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologi-

skeudd/diplomingenioer-it-og-oekonomi  

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-adgangingenioerudd
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-it-og-oekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-it-og-oekonomi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. DIPLOMINGENIØR - MEKATRONIK 5439 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Mekatronik handler om at skabe brugervenlige produkter ved at kombinere 
mekanik, elektronik, software og reguleringsteknik. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen forener ingeniørfaglig viden med teknologisk og menneskelig 
indsigt. Du får en grundig viden om mekanik, software og elektronik, og du 
bliver trænet i at samarbejde i projektteams.Uddannelsen handler om udvik-
ling af intelligente og brugervenlige produkter, hvor der indgår mekaniske, 
elektroniske og softwarebaserede løsninger. Intelligente produkter og meka-
troniske løsninger bliver mere og mere udbredte, fx er elektriske køretøjer, 
dvd-afspilleren og det digitale kamera produkter, som grundlæggende er ba-
seret på mekatronik. Du bliver specialiseret i at udvikle intelligente produk-
ter. Du får blandt andet en stor viden om design, materialevalg, elektronik, 
software-udvikling og beregning af den mekaniske del af produktet. Hvert 
semester i uddannelsen har sit eget tema, som knytter semestrets fag sam-
men.  Temaerne er: 

 Discover Mechatronics 
 Build Mechatronics 
 Develop Mechatronics 
 Mechatronics and the Environment 
 Experts in teams 

Du får indsigt i hele produktudviklingsprocessen fra ide til færdigt produkt. 
Du lærer således både om udviklingsmuligheder og om samspillet mellem 
teknologierne. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx eller hhx, eux,  GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede) - eller 
en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav : matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A. 
Desuden enten kemi C eller bioteknologi A.  
Specifikke adgangskrav til den engelsksprogede uddannelse:  engelsk på B-
niveau. Alle fag skal være bestået.  

Uddannelsesinstitution 
 
Syddansk Universitet i Sønderborg (SDU)  

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Kandidatuddannelser: civilingeniør. 

Jobmuligheder 

Udvikling og design af produkter, hvori der både indgår mekanik og elektro-
nik. 
Fx: applikationsingeniør, salgssupporter, teknisk konsulent, rådgivende inge-
niør eller projektleder. 
I virksomheders produktionsafdelinger som fx: udvikler eller leder . 
Fx: inden for logistik som logistikchef eller logistikingeniør.  

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologi-

skeudd/diplomingenioer-mekatronik  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-mekatronik
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/diplomingenioer-mekatronik
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. ELEKTRONIK OG IT 
 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Elektronik-IT ing.bach 7937 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen lærer du bl.a. at designe, opbygge og teste elektroniske sy-
stemer, der kan bruges til fx mobilkommunikation, satelitter og automatise-
ring. 

Om uddannelsen 

 
Du får kendskab til alt fra komponenter som transistorer til mikroprocesso-
rer og til samlede computersystemer. Uddannelsen veksler mellem teori og 
praktisk projektarbejde. Uddannelsen handler om design, opbygning og af-
prøvning af elektronisk udstyr til en meget bred vifte af applikationer. De ty-
piske applikationer kan have udgangspunkt i signalbehandling, robottekno-
logi, trådløs kommunikation, netværksplanlægning eller satellitteknologi. 
Grundlæggende fag som matematik og fysik giver dig det teoretiske funda-
ment, mens mere målrettede kurser som fx kredsløbsteori, modellering, pro-
grammering og mikrocomputer hardware lærer dig de metoder og teorier, 
der ligger til grund for design- og konstruktionsarbejdet i de enkelte projek-
ter. Du får undervisning i emner inden for: 
 Grundlæggende elektroniske systemer 
 Dynamiske elektroniske systemer 
 Analoge kredsløb og systemer 
 Design af digitale systemer 
 Digitale og analoge systemer i samspil med omverdenen 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsva-
rende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B eller 
geovidenskab A. Alle fag skal være bestået. 
Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller ni-
veauer, du mangler, som faglig supplering. 
Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder 
adgangskravene, vil blive optaget. 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet, Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område: Fx signal-
behandling og beregning, regulering og automation, trådløse kommunikati-
onssystemer m.fl. 

Jobmuligheder 
I det private erhvervsliv inden for it- og elektronikindustrien: fx ingeniørar-
bejde, udviklings- og programmeringsarbejde. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/elektronik-og-it  

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-gymsuppl
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/elektronik-og-it
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/elektronik-og-it
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. ELEKTRONIK OG DATATEKNIK 7907 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Elektronik-IT ing.prof.bach. 5338 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

 
Bacheloruddannelsen, der er engelsksproget, handler om udvikling og imple-
mentering af pålidelige automatiseringssystemer til industrien. 

Om uddannelsen 

 
Du lærer at programmere mikrodatamater og at benytte datamater til pro-
ceskontrol og signalbehandling. Du får viden om både konstruktion af hard-
ware og simulering. Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en 
kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomhe-
der, som bl.a. udvikler computerhardware og -software. Du vil typisk kunne 
varetage stillinger som udvikler, projektleder eller rådgiver. Uddannelsen i 
elektronik og datateknik giver viden om, hvordan man udvikler intelligente 
it-systemer og planlægger indarbejdningen af dem i det praktiske arbejde 
med automatiseringsprocesser. Du får samtidig færdigheder i at program-
mere mindre datamaskiner til brug i industrien. Inden for det it-videnskabe-
lige fagområde får du undervisning i: 
 Overvågning og programmering 
 Imperativ programmering 
 Analog instrumentering 
 Digital design og sensorer 
 Mekatronik 
 Mikroprocessorer og programmering 
 Grundlæggende regulering og modellering 
 Objektorienteret softwareudvikling 
 Indlejret software design 
 Distribueret databehandling 
 Styresystemer, netværk og datakommunikation 
Du får desuden undervisning i matematiske metoder og emner som lineær 
algebra, numeriske metoder, calculus og algoritmer og datastrukturer, lige-
som du får en introduktion til elektriske grundfag samt indsigt i forholdet 
mellem videnskab, teknologi og samfund. 
 
Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektar-
bejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper. Al undervis-
ning foregår på engelsk. Uddannelsens engelske betegnelse er Electronics 
and Computer Engineering. Du afslutter bacheloruddannelsen med en større 
selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel BSc. 
 

Adgangskrav 

 
Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en til-
svarende udenlandsk eller international eksamen. 
 
Specifikke adgangskrav: engelsk B, matematik A og fysik B eller geoviden-
skab A. Alle fag skal være bestået.  

Uddannelsesinstitution 
 
Aalborg Universitet (AAU) i Esbjerg 
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Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx  kandi-
datuddannelserne i software, datateknik eller elektronik og it. 

Jobmuligheder 

I virksomheder, som bl.a. udvikler af computerhardware og -software. I 
salgsafdelinger, rådgivende ingeniørfirmaer eller i den offentlige sektor. Stil-
linger: udvikler, projektleder eller rådgiver. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/elektronik-og-datateknik 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/elektronik-og-datateknik
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/elektronik-og-datateknik
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. 
ENERGITEKNOLOGI 

 

7919 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen lærer du om udvikling af eksisterende og nye energiteknolo-
gier samt om alternative energikilder som fx kraftvarmeværker på biomasse, 
vindmøller, solceller og brændselsceller. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen er tværfaglig, og du får både ingeniørens indsigt i miljøtekno-
logi samt indsigt i økonomi og lovgivning inden for det energitekniske om-
råde. I nden for de sidste 100 år har vi brugt omkring halvdelen af jordens 
fossile brændstoffer, og vi er derfor nødt til at finde alternative energikilder. 
På uddannelsen er der fokus på udviklingen af eksisterende, men også nye 
energiteknologier som fx kraftværker på biomasse, bølgekraftværker og 
brændselsceller. Du vil desuden arbejde med såkaldte smart grids, som er in-
telligente kommunikationssystemer mellem en række elforbrugende pro-
dukter fx elbiler, varmepumper og køleskab. Smart grids får produkterne til 
at tænde og slukke afhængig af elprisen, så man fx bruger mere energi, når 
vinden blæser. På den måde kan man udnytte de grønne energikilder 
bedre. Produktion og distribution af energi sker i et komplekst samspil mel-
lem teknologi, økonomi og lovgivning. Med en viden og en forståelse for 
energisystemer vil du kunne arbejde inden for dette samspil. Uddannelsen 
omfatter emner som fx: 
 Energisystemer 
 Energikonvertering 
 Elsystemer 
 Matematisk modellering og termodynamik 
 Elektrofysik og kredsløbsteori 
 

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux – eller en tilsvarende udenlandsk eller international ek-
samen. 
Specifikke adgangskrav er: Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Enten fysik B og 
kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Alle fag skal være bestået.  

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Odense 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område.  
 

Jobmuligheder 

I drifts- og udviklingsarbejde omkring teknologier og projekter.  
Fx: energisektoren, hos forsyningsvirksomheder og i konsulentbranchen 
(bindeled mellem eksperter og generalister, teknikere og politikere) 
Fx: ingeniørarbejde.  

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/energiteknologi  

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/energiteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/energiteknologi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk ERHVERVSSPROG OG IT-BASERET MARKEDSKOMMUNIKATION 5944 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Sprog-IT sprog.bach. 5944 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde med sprog og it-baseret markedskom-
munikation i en globaliseret verden. 

Om uddannelsen 

Uddannelsesforløbet udbydes med to sproglige retninger: tysk eller engelsk 
og kvalificerer dig til et job inden for information, marketing og kommunika-
tion. Du får desuden et grundigt kendskab til sprogområdets samfund og kul-
tur. Uddannelsen varer 3½ år, og den kvalificerer dig til at varetage frem-
medsproglige kommunikations- og markedsføringsopgaver i internationalt 
orienterede virksomheder. På uddannelsen lærer du hvad god kommunika-
tion og markedsføring er - og hvordan du opnår begge dele med it som dit 
redskab. Du præsenteres for både teori og praksis og kvalificerer dig inden-
for fagområderne erhvervssprog, it-baseret kommunikation og markedsfø-
ring - herunder teknikker for grafisk design og web-design. Du arbejder med 
det valgte erhvervssprog og har fag som grammatik, udtale, lytteforståelse og 
udtryksfærdighed og tekstproduktion. Ud over sprogarbejdet beskæftiger du 
dig bl.a. med grafisk design, marketing og markedskommunikation og forret-
ningsprojekter. 
Uddannelsens fællesfag har fokus på dansk sprog og kommunikation, er-
hvervsøkonomi og erhvervsret, strategisk kommunikation og kultur- og lan-
destudier. I praktikforløbet, der varer et halvt år, arbejder du med et konkret 
praktisk projekt i en virksomhed og udarbejder en projektrapport. 
 It indgår som et væsentligt arbejdsredskab og er en vigtig del af undervis-
ningen. Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i erhvervs-
sprog og it-baseret markedskommunikation. Den engelske betegnelse er 
Bachelor in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communica-
tion.  

Adgangskrav 

 Stx, hf, hhx, htx, eux eller GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede) 
 En udenlandsk eller international gymnasial uddannelse 
Specifikke adgangskrav: Engelsk A eller tysk begyndersprog på A-niveau el-
ler tysk fortsættersprog på B-niveau afhængig af hvilken sprogretning du sø-
ger optagelse på. Fagene skal være bestået. 
 

Uddannelsesinstitution 
 Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, Haderslev 
 Syddansk Universitet, Slagelse 

Muligheder for videre-
uddannelse 

 
Handelshøjskolernes overbygningsuddannelser inden for fremmedsproget. 

Jobmuligheder 

Kvalificeret til at løse fremmedsproglige kommunikationsopgaver, fx opret-
telse og vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside. Fx inden for interna-
tional handel, marketing eller turisme, i informationsvirksomheder og inter-
nationale organisationer.  

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsud-

dannelser/erhvervssprog-og-it-baseret-markedskommunikation  

 

 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsuddannelser/erhvervssprog-og-it-baseret-markedskommunikation
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsuddannelser/erhvervssprog-og-it-baseret-markedskommunikation
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. ERHVERVSØKONOMI OG IT  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen kombinerer fagområder fra erhvervsøkonomi og it og giver dig 
bl.a. it-redskaber til at forbedre virksomheders måde at arbejde på. 

Om uddannelsen 

Du får undervisning i økonomi, regnskab, systemanalyser og databaser. Der-
udover er der fokus på it-ledelse, udvikling af it-systemer og it i organisatio-
nen. Uddannelsen giver ikke en udtømmende viden om det tekniske ved it, 
men lærer dig at forstå it-systemers rolle i virksomheder.Du lærer at arbejde 
med erhvervsøkonomiske problemstillinger og at løse dem ved hjælp af it og 
informationssystemer. Det erhvervsøkonomiske fagområde omhandler fi-
nansiering, regnskab og international økonomi. Du lærer om, hvordan virk-
somheder drives økonomisk, hvordan de planlægger og udvikler deres øko-
nomi, laver regnskab, analyserer mulighederne på nye markeder eller hand-
ler under ændrede politiske omstændigheder. Du får også viden om organi-
sation og ledelse. It er en central del af uddannelsen, og du lærer at udvikle - 
og lede udviklingen af - it-systemer rettet mod konkrete behov. Fokus er i 
højere grad på it-systemers rolle i virksomheder end på den tekniske del. Du 
undervises bl.a. i: 

 Regnskabsvæsen 
 Finansiering 
 Virksomhedens interne økonomiske organisering 
 It-projektledelse 
 Innovation og ny teknologi 
 Programmering og udvikling af små systemer og databaser 

Informationssystemer er en integreret del af regnskabsområdet, men kan 
også bruges til at løse opgaver i forbindelse med fx finansiering eller produk-
tionsstyring. Du får indsigt i redskaber og konkrete metoder, som du kan 
bruge, når du skal løse de erhvervsøkonomiske opgaver.  

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, Eux – eller en tilsvarende udenlandsk eller international ek-
samen 
Specifikke adgangskrav er: Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Enten historie 
B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international øko-
nomi B 
Alle fag skal være bestået.  

Uddannelsesinstitution 

Copenhagen Business School (CBS), København: erhvervsøkonomi og infor-
mationsteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse. 
Aarhus Universitet: erhvervsøkonomi, informationssystemer som en specia-
lisering på Erhvervsøkonomi, HA.  

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvi-
denskabelige område. Fx: i erhvervsøkononomi og it, samt med evt. supple-
ring den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.) og revisor-
kandidatuddannelsen (cand.merc.aud.). 

Jobmuligheder 

It-virksomheder og øvrige virksomheders it-afdelinger. Fx: inden for system-
udvikling, programmering og design, administrativt arbejde og økonomi og 
revision. 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/samfundsvidenska-

beligebacheloruddannelser/erhvervsoekonomi/erhvervsoekonomi-og-it  

 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/samfundsvidenskabeligebacheloruddannelser/erhvervsoekonomi/erhvervsoekonomi-og-it
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/samfundsvidenskabeligebacheloruddannelser/erhvervsoekonomi/erhvervsoekonomi-og-it
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk. GLOBAL VIRKSOMHEDSINFORMATIK  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Global virksomhedsinformatik bach. 8130 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen, der foregår på engelsk, har fokus på, hvordan it kan fremme 
samarbejde mellem mennesker på tværs af virksomheder og kontinenter 

Om uddannelsen 

Uddannelsen kombinerer teorier og metoder fra de samfundsfaglige, forret-
ningsmæssige og tekniske områder, og fokuserer på hvordan mennesker, 
kultur, organisation og it spiller sammen i en globaliseret verden. It skaber 
konstant nye muligheder for, hvordan vi arbejder, og hvordan virksomheder 
organiserer sig. På uddannelsen kommer du til at arbejde med, hvordan man 
tilrettelægger arbejdsgange og beslutningsprocesser i organisationer med 
henblik på at styrke kommunikation og samarbejde på tværs af virksomhe-
der og landegrænser. 
Der arbejdes med både samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske 
perspektiver på it. 
Uddannelsen består af seks semestre med både obligatoriske og valgfri fag. 
Hvert år indeholder et særligt tema: 
1. år: It i social kontekst 
2. år: It i virksomheder 
3. år: It i en global verden 
Der vil være mulighed for at tage relevante kurser på udenlandske universi-
teter 
 

Adgangskrav 

 
Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er engelsk B og matematik B. Alle fag skal være be-
stået 
 

Uddannelsesinstitution 
IT-Universitetet 

Muligheder for videre-
uddannelse 

Kandidatuddannelser: digital innovation og management (E-business), soft-
wareudvikling og -teknologi (software development) og i spil: design eller 
analyse. 

Jobmuligheder 
It-arkitekt, forretningsudvikler, procesanalytiker, Support Chain Manager el-
ler projektkoordinator. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/ituddannelser/global-virksomhedsinformatik 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/ituddannelser/global-virksomhedsinformatik
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/ituddannelser/global-virksomhedsinformatik
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk  INFORMATIK  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

 Informatik bach. 6536 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På informatik arbejder du med computere som redskab til at formidle viden, 
oplevelser og underholdning. Uddannelsen er et projektorienteret, tværfag-
ligt studium. 
 

Om uddannelsen 

På uddannelsen får du viden om dels den nyeste teknologi, dels de mulighe-
der og begrænsninger, der knytter sig til brugen af it. Du lærer også at ud-
vikle brugervenlige og nyttige it-systemer. Informatikuddannelsen er en 
tværfaglig uddannelse, hvor du både arbejder med computeren som tekno-
logi og som redskab og kommunikationsmiddel. Tværfagligheden får du ved 
hjælp af en række datalogiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. 
Du lærer at programmere og udvikle programmer professionelt, samtidig 
med at du analyserer anvendelsen af multimedier, internet og kommunikati-
onsteknologi i fx arbejds- og underholdningssammenhænge eller lærings- og 
markedsføringssammenhænge. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik B. Alle fag skal 
være bestået. 
 

Uddannelsesinstitution 
Uddannelsen foregår ved Universiteter i Roskilde og Aalborg. 

Muligheder for videre-
uddannelse 

Med en bacheloruddannelse i informatik kan du læse videre på en kandidat-
uddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme 
ind på kandidatuddannelsen i informatik. 

Jobmuligheder 

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i it-branchen både i det of-
fentlige og på det private arbejdsmarked. Du vil komme til at arbejde med it-
orienterede design-, udviklings- og evalueringsopgaver. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvi-

denskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/informatik  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/informatik
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/informatik
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. INFORMATIONSTEKNOLOGI 8100 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen i informationsteknologi kombinerer teknologi, kommunikation 
og forretningsudvikling. 

Om uddannelsen 

 
Du lærer både om programmering og udviling af databasesystemer og om, 
hvordan man laver forretning og kommunikerer med kunderne om deres øn-
sker og behov til produkterne. På uddannelsens første år vil du få indføring i 
grundlæggende matematik, forretnings- og markedstilpasning, usability, kul-
tur og kommunikation samt programmering og datastrukturer. I løbet af ud-
dannelsen vil du desuden få undervisning inden for følgende emneområder: 

 Vurdering af et it-system i brug 
 Konstruktion og afprøvning af et it-system 
 It-systemer til kommunikation (herunder behov og design) 
 Udvikling af databasesystem til specifik anvendelse 
 Integrerede leverancesystemer og distributionssystemer 
 Programmering og test af softwaren 

Adgangskrav 

 
Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B og matematik B. Alle fag skal 
være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx:  infor-
mationsarkitektur, informationsvidenskab, interaktive digitale medier, it-le-
delse, oplevelsesdesign samt værdikæder og innovationsledelse. 

Jobmuligheder 

 
I it-branchen. 
Fx: softwareudvikling, forretningssystemer, software til mobiltelefoner eller 
udvikling af administrative systemer. 
Fx: inden for udviklings- og programmeringsarbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvi-

denskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/informationsteknologi  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/informationsteknologi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFORMIDLING 5463 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen handler om videndeling mellem mennesker og lærer dig, hvor-
dan man finder, bruger og skaber adgang til information på tværs af medier. 

Om uddannelsen 

De mange tilvalgsfag på tredje studieår giver dig mulighed for selv at forme 
uddannelsen og lægge fokus på fx sociale medier, informationsarkitektur, sy-
stemevaluering og interaktionsdesign, digital kompetence, videnstyring eller 
digital kultur.Uddannelsen handler om information og kultur. Du får dels vi-
den om, hvordan man organiserer, søger og formidler information til forskel-
lige målgrupper og organisationer, og dels indsigt i hele det kulturelle felt. 
I løbet af uddannelsen får du bl.a. kompetencer i at opbygge informationsar-
kitektur, foretage avancerede informationssøgninger og arbejde med kultu-
relle arrangementer. Obligatoriske undervisningsemner er: 

 Informationsarkitektur 
 Videnskabsteori og vidensformer 
 Informationssøgning- og analyse 
 Digital kultur 
 Kulturfeltets aktører 
 Organisation og processer 
 Undersøgelsesdesign i informationsvidenskab og kulturformidling 
 Design af formidlingsrum 
 Informationsvidenskabens og kulturformidlingens praksisfelter 

 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er: dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehi-
storie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et frem-
medsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsætter-
sprog. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet (KU), København og Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Fx:  informationsvi-
denskab og kulturformidling eller Via et halvt års erhvervsrelateret projekt-
modul og afslutte din uddannelse som bibliotekar, DB 

Jobmuligheder 

 
Research, kulturprojekter, videndeling og informationshåndtering.  
I it-firmaer, kulturbevarende organisationer, konsulentvirksomheder, medi-
cinalfirmaer, advokatfirmaer og biblioteker. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humani-

stiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab-og-kulturformidling  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab-og-kulturformidling
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab-og-kulturformidling
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    x  

Uddannelse - ug.dk. INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen får du viden om informationsteknologi og lærer at samar-
bejde med brugere. Du lærer om hele processen fra ide over planlægning og 
projektstyring til den færdige software. 

Om uddannelsen 

Du får bl.a. undervisning i kommunikation og interaktion, teknologi og kom-
munikation, læring og vidensdeling samt teknologi.Du bliver uddannet med 
speciale i både informations- og kommunikationsvidenskab samt i informati-
onsteknologi, og du lærer bl.a. at udvikle og virkeliggøre it- og webapplikati-
oner inden for kommunikation og videndeling. På uddannelsen får du under-
visning i fag inden for fire temaer: 

 Brugerkommunikation og brugerdrevet design, hvor du lærer at ud-
vikle ikt-produkter i samarbejde med fremtidige brugere 

 Samarbejds- og læringsprocesser i organisationer, hvor du får viden 
om forskellige former for kommunikation, læring og videndeling i or-
ganisationer 

 Informationsanalyse- og videnhåndtering, hvor du lærer at indsamle, 
kategorisere, analysere og sortere informationer samt beskrive en 
programmeringsopgave 

 It-udvikling og projektstyring, hvor du beskæftiger dig med projekt-
styring samt udvikling, design, modellering og færdiggørelse af web-
steder, it-systemer og it-komponenter 

På 5. semester lægges der op til, at du kommer ud i et projektorienteret for-
løb (praktik) i en virksomhed eller organisation. Der er også mulighed for, at 
du kan tilbringe semestret på et udenlandsk universitet. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux – eller en tilsvarende udenlandsk eller international ek-
samen 
Specifikke adgangskrav er: Dansk A, Engelsk B, Enten historie B, idehistorie 
B eller samtidshistorie B. Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A el-
ler fortsættersprog B). Alle fag skal være bestået.  

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Kolding 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

En kandidatuddannelse inden for det humanistiske område: Fx i webkom-
munikation, international virksomhedskommunikation. 

Jobmuligheder 

Multimedie, webdesign, kommunikationsteknologi og softwareudvikling. 
Rådgivning, markedsføring og networking. 
Systemudvikling, programmering og design og journalistik, skribent- og me-
diearbejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humani-

stiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab-it-og-interaktionsdesign  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab-it-og-interaktionsdesign
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab-it-og-interaktionsdesign
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Uddannelse - ug.dk. INFORMATIONSVIDENSKAB  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen handler om forholdet mellem mennesker og teknologi, og du vil 
fx undersøge de forandringer, som computere skaber for mennesker. 

Om uddannelsen 

Du lærer om programmering, kommunikationsteori, designprocesser, tekno-
logihistorie og organisationsanalyse. Desuden får du undervisning i design 
og datalogi i forbindelse med fx 3D-design eller simulatorudvikling.Den nye 
informationsteknologi er overalt. Computere og mobiletelefoner tvinger os 
til at se på information, kommunikation og viden med nye øjne. På uddannel-
sen lærer du at analysere og vurdere, hvilken betydning forandringerne in-
den for informationsteknologien medfører for mennesker, virksomheder og 
samfund. Du lærer også om, hvordan teknologien er opbygget, og hvordan 
man teknisk bruger den. Det kan være i relation til brugervenlighed, eller 
hvordan man tilpasser computersystemer til bestemte virksomheder eller 
organisationer. 
Uddannelsen er tværfaglig, hvilket vil sige, at du har fag fra andre viden-
skabsområder, fx det humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturviden-
skabelige område. Faglige emner er bl.a.: 

 Sprog og informationsanalyse 
 Retorik og it-pædagogik 
 Programmering, systemudvikling og databaser 
 Design og designprocesser 
 Logik 
 Teknologihistorie 
 Organisationsanalyse 
 Kommunikationsteori 
 Æstetik 

Du kan i løbet af uddannelsen fordybe dig i fx computerspil, kunstig intelli-
gens, 3D-design, systemudvikling, simulatorudvikling, oplevelsesøkonomi, 
opinionsundersøgelser eller interaktiv indlæring.  

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehisto-
rie B eller samtidshistorie B.Desuden et sprog på A-niveau, dog kun B-ni-
veau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 

Aarhus Universitet (AU), Aarhus: informationsvidenskab som en 3-årig ba-
cheloruddannelse. 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg: informationsvidenskab en specialisering 
på uddannelsen i kommunikation og digitale medier (tidligere humanistisk 
informatik).  

Muligheder for videreud-
dannelse 

En kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. 
komme ind på kandidatuddannelserne i informationsvidenskab, digital de-
sign, oplevelsesøkonomi og æstetik og kultur. 

Jobmuligheder 

Informationsteknologi i både den offentlige og private sektor. Fx: udvikling, 
implementering og anvendelse af it, brugerdrevet design eller organisation 
og kommunikation. 
Fx: inden for it og teleteknik samt kommunikation og erhvervssprogligt ar-
bejde. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humani-

stiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab  

 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab
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Uddannelse - ug.dk. 
INTERAKTIONSDESIGN 

 

6017 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen i interaktionsdesign handler om design af nye og innovative di-
gitale produkter, der fremmer den måde, mennesker kommunikerer på i de-
res hverdags-, privat- og arbejdsliv. 
 

Om uddannelsen 

Uddannelsen sætter fokus på brugere, teknologi, fysisk form, kontekst og 
brug samt på samspillet mellem disse i udviklingen af nye produkter inden 
for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Uddannelsen i interak-
tionsdesign kombinerer fire hovedområder:  

 interaktionsdesign,  
 datalogi,  
 industriel design   
 sociologi 

Du lærer at programmere, lave systemanalyse og forstå fx computerarkitek-
tur via undervisning i datalogi og matematik. Du undervises i fag som me-
tode, visualisering, kultur, æstetik, mekatronik samt servicedesign og får så-
ledes en grundlæggende forståelse for, hvordan produkter skal fremstil-
les.Uddannelsen omfatter bl.a. følgende fag: 
 Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund 
 Visuelt design og prototyping 
 Datalogiens matematiske grundlag 
 Mekatronik og produkt 
 Design, kultur og æstetik 
 Imperativ programmering 
 Computerarkitektur 
 Algoritmik og datastrukturer 
Du lærer desuden om kvantitative og kvalitative metoder, så du bliver i stand 
til at undersøge brugernes behov og dermed lave brugerorienteret design. 
  

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik B. Alle fag skal 
være bestået. 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelsen i interaktionsdesign. 

Jobmuligheder 

Interaktionsdesigner i virksomheder inden for informations- og kommunika-
tionsteknologi (IKT), forbrugerelektronik samt i medieindustrien. 
Fx: udviklings- og programmeringsarbejde. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvi-

denskabeligebacheloruddannelser/oevrigenaturvidenskab/interaktionsdesign  

  

https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/oevrigenaturvidenskab/interaktionsdesign
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/oevrigenaturvidenskab/interaktionsdesign
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. INTERNETTEKNOLOGIER OG COMPUTERSYSTEMER 7909 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen handler om udvikling af netværk og større sammensatte syste-
mer, hvor software og hardware skal spille sammen. 

Om uddannelsen 

Det kan fx være sikkerhedssystemer til tog eller biler samt satelitter eller ro-
botter, der skal kommunikere og koordinere opgaver imellem sig. Du får et 
solidt kendskab til internettet og andre netværk, til overvågningssystemer og 
styreprogrammer samt til robotsystemer og autonome systemer. På uddan-
nelsen i internetteknologier og computersystemer lærer du om udviklingen 
af små og store software/hardware systemer, som både skal kommunikere 
internt og indgå i samspil med omgivelserne, dvs. også kunne kommunikere 
over fysiske afstande. Du vil i løbet af uddannelsen få undervisning i emner 
som: 

 Kommunikationsnetværk og programmering 
 Netværksbaseret databehandling 
 Mikroprocessorsystemer 
 Distribuerede og indlejrede systemer 
 Komplekse distribuerede systemer 
 Matematik 

Som afslutning på uddannelsen skal du lave et projekt inden for kommunika-
tionssystemer, proceskontrol, signalbehandling eller informatik. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsva-
rende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B eller 
geovidenskab A. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

En kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. 

Jobmuligheder 

I elektronikvirksomheders udviklingsafdelinger eller i salgsafdelinger, pro-
duktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer mv. 
Fx:  inden for systemudvikling, programmering og design samt ingeniørar-
bejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/internetteknologier-og-computersy-

stemer  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/internetteknologier-og-computersystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/internetteknologier-og-computersystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/internetteknologier-og-computersystemer
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. IT 8624 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen i it arbejder du med it-produktudvikling kombineret med 
design og forretningsforståelse. 

Om uddannelsen 

 
Du får viden om den datalogiske og designmæssige del af it-produktudvik-
ling, bl.a. web-teknologi og innovation. Vælger du forretningslinjen, får du 
yderligere kompentencer i bl.a. forretningsmodeller og marketing. It er en 
fast del af vores hverdag. Det findes i alt fra små ting som mobiltelefoner, 
mp3-afspillere og GPS-systemer i vores biler til større produkter som fx ro-
botter anvendt i virksomheder og andre steder. På uddannelsen i it lægges 
der stor vægt på den tekniske del, men du får også undervisning i design og 
forretningsforståelse. Du har datalogiske fag som programmering, web-tek-
nologi, informationssystemer, datastrukturer og systemudvikling. Men du får 
også undervisning i fag som design og interaktionsdesign, innovation og pro-
jektstyring. I løbet af bacheloruddannelsen skal du vælge en af tre specialise-
ringer: 

 Produktdesign, som handler om interaktionsformer og produkternes 
fysiske udformning 

 Forretningforståelse, som handler om bl.a. forretningsmodeller for it-
baserede produkter, virksomhedsorganisation og marketing 

 Softwareudvikling, som handler om udvikling af softwaresystemer, 
distribuerede systemer og sikkerhed 

Derudover får du undervisning i redskabsfagene matematik og videnskabs-
teori. 
 

Adgangskrav 

 
Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B og matematik A. Alle fag skal 
være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Aarhus Universitet (AU), Aarhus 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

En kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Fx: i da-
talogi eller it og produktudvikling. 

Jobmuligheder 
Fx: inden for udvikling og design – eller udviklings- og programmeringsar-
bejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvi-

denskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/it  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/it
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/it
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk. IT, KOMMUNIKATIONS- OG MEDIETEKNOLOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT-kommunikation-medieteknologi bach. 7942 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På den engelsksprogede uddannelse i it, kommunikations- og medietekno-
logi, også kaldet ITCOM-uddannelsen, får du mulighed for at arbejde med 
avancerede kommunikationsteknologier og applikationer. 

Om uddannelsen 

Du udvikler apps og services til smartphones, iPads og kommende nye plat-
forme, lige som du kommer til at arbejde med såvel nutidens som fremtidens 
internet. Du programmerer og laver kravspecifikationer samt finder af, hvad 
brugerne synes om produkterne. På ITCOM-uddannelsen får du redskaber til 
at finde på, opbygge og arbejde med de avancerede kommunikationsteknolo-
gier og applikationer, der er grundlaget for fremtidens internet, mobiltelefo-
ner og broadcast (radio og tv) platforme. Du bliver i stand til selv at frem-
bringe innovative og brugbare mobilapplikationer og at identificere behov 
hos brugerne. Det kan fx være applikationer til e-handel, sociale netværk, in-
telligente køleskabe eller mobilbetaling. Du lærer også at forstå de sociale, 
markedsmæssige og etiske rammer for teknologiernes anvendelse. Der er 
bl.a. undervisning i følgende emner: 
 Teknologier til mobile og trådløse net samt bredbåndsnet 
 Programmering og applikationsudvikling til smartphones 
 Brugervenligt design 
 Økonomi og markedsforståelse 
 Brug af it og kommunikationsteknologi i virksomheder og organisationer 
 Datasikkerhed 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsva-
rende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav er engelsk B, matematik A og fysik B eller geovi-
denskab A. Alle fag skal være bestået. 
Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller ni-
veauer, du mangler, som faglig supplering.  

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet i København 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område: Fx i inno-
vativ kommunikationsteknik og entrepreneurship, medialogi eller service sy-
stem design. 

Jobmuligheder 

I private virksomheder inden for tele-, it- og medie-området, udstyrsprodu-
center, infrastrukturselskaber, indholdsleverandører, serviceudbydere og 
konsulentvirksomheder eller inden for den offentlige sektor. Arbejde med 
udarbejdelse af koncepter, tjenester og løsninger, udarbejde analyser, stra-
tegi- og forretningsudvikling – samt med udviklings- og programmeringsar-
bejde og ingeniørarbejde. 
 

www-link:  https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/it-kommunikations-og-medietekno-

logi 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/it-kommunikations-og-medieteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/it-kommunikations-og-medieteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/it-kommunikations-og-medieteknologi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. IT OG SUNDHED  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT-sundhed bach. 7184 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

It og sundhed handler om at lade it indgå som en intelligent og tilgængelig 
teknologi i udviklingen af nye metoder til behandling og undersøgelse af pa-
tienter samt i kommunikationen mellem patienter og personale. Det kan 
være i form af elektroniske patientsystemer, avanceret og mobil teknologi på 
sygehusene eller hjemme hos borger/patient.  

Om uddannelsen 

Du får både undervisning i sundhedsvidenskabelige og teknologiske emner, 
som gør dig i stand til at kunne skabe nye løsninger på alle niveauer i sund-
hedssektoren. Uddannelsens grundlæggende ide handler om indsigt i men-
nesket og dets sygdomme, menneskets samspil med computere og andre tek-
nologier og viden om de teknologier, der bruges i sundheds- og velfærdssek-
toren. Du vil opnå denne viden i en medicinsk sammenhæng og ud fra en for-
ståelse af de rammer, som udviklingen foregår i. Det gælder fx samspillet 
mellem staten, regioner, kommuner og private aktører. Du undervises bl.a. i: 
 Kroppens opbygning, funktion og sygdomme 
 Medicinsk databehandling 
 Sundhedssektorens organisation, behov og teknologiske udfordringer 
Du lærer også om sundhedssektorens dataunivers, som kombineres med den 
viden, du får om medicinske og fysiologiske områder som diagnostik og 
kroppens opbygning. På den måde lærer du at kombinere et patientforløb 
med moderne informationsteknologi. Desuden vil du få undervisning i red-
skabsfag som statiske metoder, modellering og programmering samt it-pro-
jektledelse. 
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere 
selvstændigt, ofte gruppebaseret, arbejde. 
Uddannelsen sker i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Dan-
marks Tekniske Universitet. Du afslutter bacheloruddannelsen med et ba-
chelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. 
 

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux - en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen 
Specifikke adgangskrav er: Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Enten fysik B 
og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B. 
Alle fag skal være bestået. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan 
du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.  

Uddannelsesinstitution Københavns Universitet 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Flere sundheds- og naturvidenskabelige kandidatuddannelser: Fx i it og 
sundhed, bioinformatik samt it og kognition. 

Jobmuligheder 

Som it-mediciner:  udvikle løsninger til sygehusmiljøer, lægeklinikker, avan-
cerede sundhedshuse eller i borgernes egne hjem. Fx teknologier til at un-
derstøtte diagnostik, behandling, overvågning og dialog.Eller fx nationale og 
regionale systemer til at styre kommunikation på tværs, fx i forbindelse med 
telemedicinsk hjemmeovervågning. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/sund-

hedsvidenskabeligebacheloruddannelser/it-og-sundhed  

 

 

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-gymsuppl
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/sundhedsvidenskabeligebacheloruddannelser/it-og-sundhed
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/sundhedsvidenskabeligebacheloruddannelser/it-og-sundhed


58 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER 6536 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen, der tidligere har heddet Humanistisk informatik, handler om 
menneskers kommunikation. Både når det drejer sig om brug af medier og 
teknologier, og når det foregår i samtale mellem mennesker. 

Om uddannelsen 

På uddannelsen i kommunikation og digitale medier arbejder du med men-
neskers brug af tegn og symboler samt deres sproglige og kommunikative 
adfærd. Du får indsigt i de måder, hvorpå mennesker omgås hinanden, både i 
små og større sociale, organisatoriske og kulturelle sammenhænge. 
Desuden får du kendskab til medier og menneskers brug af medier og infor-
mations- og kommunikationsteknologi. Du får en teoretisk og praktisk viden 
om, hvordan kommunikation formes, og hvordan man selv former og udvik-
ler kommunikation, information og teknologi, så den stemmer overens med 
menneskers natur, behov og adfærd. 
Efter to og et halvt år vælger du en blandt følgende specialiseringer: 
•Kommunikation, hvor der tages udgangspunkt i organisationers og virk-
somheders kommunikation og brug af medier, bl.a.i forbindelse med mar-
kedskommunikation, personaleudvikling, PR, reklame mv. 
•Informationsvidenskab, hvor du arbejder med menneskers brug og omgang 
med informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i flere sammenhænge 
•Interaktive digitale medier, hvor du lærer om multimediers nye måder at 
skabe oplevelser på, fx i computerspil og virtuelle 3D-verdener. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehisto-
rie B eller samtidshistorie B. Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-ni-
veau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet (AAU), København og Aalborg. 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det humanistiske område, alt efter valgt speci-
alisering. 

Jobmuligheder 

Kommunikationsfaglige område:  job inden for markeds- og organisations-
kommunikation, fx reklame, PR og andet kommunikationsstrategisk arbejde. 
Informationsvidenskabelige område: it-firmaer eller i andre virksomheders 
udviklingsafdelinger med fx softwareudvikling, brugerundersøgelser, organi-
sations- og systemudvikling m.m. 
Interaktive digitale medier: Design af æstetik og indhold i computerspilbran-
chen samt produktions- og procesplanlægning i multimediebranchen. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humani-

stiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/kommunikation-og-digitale-medier 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/kommunikation-og-digitale-medier
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/kommunikation-og-digitale-medier
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    x  

Uddannelse - ug.dk. KOMMUNIKATION OG IT 
 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Kommunikation-IT bach. 6538 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen arbejder du praktisk og teoretisk med kommunikation, både 
mellem mennesker og gennem computere. 

Om uddannelsen 

Du lærer, hvordan computersystemer er opbygget, og hvordan de kan bruges 
som et socialt medie mellem mennesker, i både arbejds- og hverdagsliv. Digi-
tale medier er i dag en uundværlig del af vores kommunikation med hinan-
den, såvel arbejdsmæssigt som i vores sociale liv. Uddannelsen er tværfaglig 
og kombinerer medievidenskab og datalogi, og den giver dig et grundlag for 
at forstå de nye mediers betydning for menneskelig kommunikation, samar-
bejde og innovation. 
Du lærer at tænke på tværs af tekniske muligheder og behov hos brugerne og 
at analysere de kommunikationsprocesser og problemer, der er forbundet 
med brugen af it i arbejds- og hverdagslivet. Du får også praktiske færdighe-
der i programmering, systemudvikling og design og lærer at lave undersøgel-
ser af kommunikation og mediebrug.  

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux - en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen 
Specifikke adgangskrav er: Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Enten histo-
rie B, idehistorie B eller samtidshistorie B, Yderligere et fremmedsprog (be-
gyndersprog A eller fortsættersprog B) 
Alle fag skal være bestået. 
Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller ni-
veauer, du mangler, som supplering.  

Uddannelsesinstitution 
 
Københavns Universitet 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Fx kandidatuddannelser:  kommunikation og it, film- og medievidenskab, 
kognition og kommunikation samt it og kognition. 

Jobmuligheder 

Inden for udvikling og rådgivning i et bredt spekter af private og offentlige 
arbejdspladser, der har fokus på ekstern og intern virksomhedskommunika-
tion. Fx it- og medievirksomheder og relaterede konsulent- og rådgivnings-
virksomheder inden for fx reklame og markedsføring. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humani-

stiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/kommunikation-og-it  

 

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-gymsuppl
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/kommunikation-og-it
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/humanistiskebacheloruddannelser/oevrigehumaniora/kommunikation-og-it


60 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. LÆRINGS- OG OPLEVELSESTEKNOLOGI 7929 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På ingeniøuddannelsen lærer du bl.a. at udvikle computerspil og legeredska-
ber til børn, undervisningsplatforme til virksomheder eller spil og hjælpe-
midler til fremtidens mobiltelefoner. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen kombinerer ingeniørvidenskab og medieteknologi med en vi-
den om, hvordan mennesker lærer og leger. 
Du får en indgående viden om læring og teknologi, der sætter dig i stand til at 
arbejde med udvikling af nye forbedrede produktioner, læremidler og ople-
velser som fx interaktive spil, undervisningsplatforme til virksomheder eller 
hjælpemidler til mobiltelefoner. 
Uddannelsen er inddelt i tre faglige områder: 
•Software Engineering og robotteknologi 
•Interaktion 
•Spil, leg og læring 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx,hhx, eux, adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsva-
rende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, matematik A, engelsk B og fysik B eller 
geovidenskab A. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Odense. 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område.  
Fx kandidatuddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi.  

Jobmuligheder 

Jobmuligheder inden for både den private og den offentlige sektor, fx arbejde 
med teknologiske aspekter af forretningsudvikling og dannelse, formidling, 
rådgivning og projektledelse. 
Generelle systemudviklingsjob med fokus på brugerinteraktion og software-
udvikling af robotteknologiske systemer. 

 

www-link:  https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/laerings-og-oplevelsesteknologi 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/laerings-og-oplevelsesteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/laerings-og-oplevelsesteknologi
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    x  

Uddannelse - ug.dk. MATEMATIK OG TEKNOLOGI 8163 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen får du undervisning i matematik på et videnskabeligt niveau 
og lærer at bruge matematik til løsning af konkrete problemer. 

Om uddannelsen 

Du lærer om algoritmer til store beregninger, om kryptologi, billedanalyse, 
computergrafik og computerbaserede løsninger, og du får et solidt kendskab 
til forskellige teorier og metoder til løsning af differentialligninger samt stati-
stiske metoder til at analysere informationer.På uddannelsen får du under-
visning i matematik, statistik og computerberegninger, og du lærer at analy-
sere tekniske systemer ved hjælp af matematiske og statistiske metoder. Op-
gaverne, der skal løses, er ofte meget konkrete og kendte fra hverdagen. De 
matematiske metoder, du lærer at bruge til at løse opgaverne, er mere teore-
tiske og abstrakte. Du studerer mange forskellige sider af matematikken. Fx 
kan du arbejde med den matematik, der ligger bag computergrafik og com-
puteres behandling af billeder, eller med hvordan man beregner brugen af 
vindenergi til at producere el. Du kan også arbejde med udvikling af kunstig 
intelligens i fx robotter. Du får bl.a. undervisning i: 

 Naturvidenskabelige grundfag, hvor du bl.a. studerer matematik, fy-
sik, kemi og sandsynlighedsregning 

 Teknologiske linjefag, hvor du lærer at bruge matematiske bereg-
ningsmetoder på praktiske problemer 

 Projekter og almene fag, hvor du bl.a. lærer at arbejde videnskabeligt 
samt at programmere 

 Valgfrie fag 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en til-
svarende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik 
B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C. 
Alle fag skal være bestået.  
 

Uddannelsesinstitution 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

En kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx: i 
matematisk modellering og computing, transport og logistik, olie- og gastek-
nologi samt bioinformatik og systembiologi. 

Jobmuligheder 

I den private og den offentlige sektor, hvor der udvikles højteknologiske løs-
ninger på baggrund af matematiske modeller. Fx: inden for ingeniørarbejde 
og naturvidenskabeligt arbejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/matematik-og-teknologi  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/matematik-og-teknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/matematik-og-teknologi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. MATEMATIK-TEKNOLOGI 7900 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen i matematik-teknologi lærer dig at håndtere konkrete teknolo-
giske problemstillinger ved brug af matematisk og statistisk modellering og 
avancerede beregninger. 
 

Om uddannelsen 

Du får en grundig baggrund i matematiske og ingeniørmæssige metoder og 
algoritmer til fx behandling af lyd, billeder og andre slags data.Uddannelsen 
handler om anvendt matematik og teknologi på et videnskabeligt niveau, 
hvor du lærer at håndtere teknologiske problemstillinger ved brug af mate-
matisk modellering og store beregninger. Du får viden om matematisk ana-
lyse, lineær algebra, matematisk statistisk og sandsynlighedsregning, nume-
risk analyse og videnskabelige beregninger i forbindelse med signaler, syste-
mer og informationsprocessering, mv. Uddannelsen giver dig indsigt i mate-
matiske og ingeniørmæssige metoder og algoritmer til fx behandling, kod-
ning og transmission af lyd, billeder og andre slags data. Hvert semester be-
står dels af kurser og dels af et stort projekt, der integrerer teori med et pro-
blem hentet fra den virkelige verden. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav:  dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B eller 
geovidenskab A. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Fx: mate-
matik-teknologi. 

Jobmuligheder 
I den private som den offentlige sektor. Fx inden for ingeniørarbejde og na-
turvidenskabeligt arbejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/matematik-teknologi  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/matematik-teknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/matematik-teknologi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk MEDIALOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Medialogi bach. 6050 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du teorierne bag moderne tek-
nologi samt at arbejde med fx computerspil, computergenererede tegnefilm, 
3D-verdener og digital kunst. 

Om uddannelsen 

Du får indblik i alle aspekter af den teknologiske medieverden. Du lærer om 
den menneskelige perception, sanseopfattelse, animation og teknikken bag 
musik-, film- og reklameproduktion. På medialogi lærer du om designproces-
serne og teknologierne bag film, lyd, computerspil, digitale animationer og 
grafik samt de kreative processer og tankegange, der går forud for mediepro-
duktioner og kunst. Du får indsigt i, hvordan man kan udnytte de teknologi-
ske fremskridt inden for fx ingeniørvidenskaben i produktionen af compu-
terspil og computergenerede tegnefilm i 3D-verdener. Uddannelsen er en 
tværfaglig og teoretisk uddannelse, der kombinerer det teknologiske og det 
kreative. Du vil i løbet af uddannelsen komme til at arbejde med emner som: 
 Menneskets perceptionsevne, som handler om, hvordan de menneskelige 

sanser fungerer 
 Automatisk perception, som handler om, hvordan man kan efterligne de 

menneskelige sanser, fx ved at få en computer til at forstå det, den ser, 
ved hjælp af et kamera 

 Computerspil, hvor du lærer om de basale teknikker i moderne compu-
terspil 

 Animation, som blandt andet handler om, hvordan man laver tegnefilm 
 Menneske-maskine-interaktion, som handler om, hvordan man laver in-

terfaces mellem mennesker og maskiner, fx via et intelligent stykke lege-
tøj 

 Film, hvor du lærer om de teknikker og begreber, som bruges i forbin-
delse med blandt andet film- og reklameproduktion 

 Musik, hvor du lærer om de teknikker og begreber, som bruges i forbin-
delse med lyd- og musikproduktion 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsva-
rende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav er engelsk B og matematik B. Alle fag skal være be-
stået. 
Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller ni-
veauer, du mangler, som faglig supplering.  

Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet: Aalborg og København 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område eller i media-
logi. 

Jobmuligheder 

I film-, underholdnings- eller it-branchen med fx udvikling af computerpro-
grammer og -spil, animation, digital design, testudvikling eller projektle-
delse, medieproduktion eller systemudvikling, programmering og design, 
film-, tv- og teaterteknik.  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeli-

gebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/medialogi  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/medialogi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/medialogi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. MEDIE- OG SONOKOMMUNIKATION 5324 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen i medie- og sonokommunikation lærer du at producere lyd 
og musik til forskellige medier og platforme som fx computerspil og film. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen giver dig kompetencer til at producere og koordinere kommu-
nikations- og markedsføringsprojekter, hvor man anvender lyd- og ikt-base-
rede medier. 
Du får en bred indsigt i brugen af disse medier med særligt vægt på soniske 
(lydlige) og akustiske forhold. 
Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af tre fagområder, 
specialiseringskurser, et praktikophold på ½ år samt et bachelorprojekt 
•Fagområde 1 handler om lyd i digitale produktioner. Her lærer du bl.a. om 
lyddannelse og -optagelse og om håndtering og formidling af lyd. 
•Fagområde 2 drejer sig om lyddesign i kommunikation og markedsføring. 
Her beskæftiger du dig bl.a. med branding og sonisk identitet (lydbranding) 
og har også medieteori, hørelære og auditiv analyse. 
•Fagområde 3 består af tværfaglige fag, herunder projektledelse og økonomi, 
innovation, erhvervsøkonomi samt virksomhedskommunikation og -ledelse. 
Specialiseringskurserne er valgfag, der omhandler fx lyddesign til computer-
spil, innovativ projektudvikling, musikproduktion og medieproduktion. 
 

Adgangskrav 

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse: 
Stx, hhx,htx, eller eux. Musikalsk grundkursus (MGK). Relevant erhvervsud-
dannelse. 
Specifikke adgangskrav: Engelsk C. Faget skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
UC Syddanmark, Haderslev 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 

Jobmuligheder 

Større virksomheders PR- eller HR-afdelinger. Det kan fx være i fremstil-
lingsvirksomheder, transportvirksomheder og storcentre eller inden for tele-
kommunikation og kulturformidling. 
Arbejde som selvstændig eller blive ansat på bureauer, der producerer lyd-
services. Job inden for film-, tv- og teaterteknik. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsud-

dannelser/medie-og-sonokommunikation 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsuddannelser/medie-og-sonokommunikation
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/sprogogformidlingsuddannelser/medie-og-sonokommunikation
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. 
MEKATRONIK 

 

7911 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På ingeniøruddannelsen lærer du at kombinere teknologier som mekanik, 
elektronik og software, og du bliver derved klædt på til at udvikle fremtidens 
brugervenlige produkter. 

Om uddannelsen 

Du får indsigt i hele produktudviklingsprocessen, fra ide til færdigt produkt. 
Du lærer således både om udviklingsmuligheder og om samspillet mellem 
teknologierne. Mekatronik er en sammentrækning af ordene mekanik og 
elektronik, og uddannelsen handler om udvikling af produkter, hvor der ind-
går en kombination af mekaniske, elektroniske og softwarebaserede teknolo-
gier. Dette samspil gør det muligt at fremstille intelligente og brugervenlige 
produkter som fx mobiltelefoner og moderne biler. Ingeniøruddannelsen i 
mekatronik indeholder forskellige fagområder som ideudvikling, konstruk-
tion, mekanik, elektronik, softwareudvikling, design, projektgennemførsel og 
-ledelse. Du har på uddannelsen mulighed for at vælge et af følgende fagom-
råder: 
 Tværfaglig profil, hvor du kan sammensætte din egen profil ved at vælge 

blandt de udbudte fag, som typisk tilhører specialiseringerne 
 Profil i mekanik, hvor du arbejder med udvikling af de mekaniske ele-

menter og systemer, der indgår i mekatroniske produkter 
 Profil i elektronik, som sætter fokus på udvikling af analog elektronik og 

effektelektronik 
 Profil i indlejrede systemer, herunder udvikling af den hardware og soft-

ware, der findes i mekatroniske produkter 
Fagene på de enkelte profiler giver dig baggrund for at kunne håndtere alle 
problemstillinger inden for mekatronisk produktudvikling. 
 

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux, eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men 
Specifikke adgangskrav er: Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Enten fysik B 
og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Alle fag skal være bestået. Søger du ind på den engelsksprogede uddan-
nelse, er der ikke krav om dansk på A-niveau.  

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Sønderborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx i meka-
tronik. 

Jobmuligheder 
Industrielle virksomheder, også i udlandet. 
Fx: udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/mekatronik  

 

  

https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/mekatronik
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/mekatronik
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk. NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Naturvidenskab bach. 8132 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC arbejder du tvær-
fagligt med fag som fx matematik, fysik, kemi, datalogi, geografi, miljø, stati-
stik og biologi. 

Om uddannelsen 

Du specialiserer du dig i en tværfaglig kombination af to bachelorfag.  Du kan 
vælge blandt en række fastlagte kombinationer, både inden for naturviden-
skab og på tværs af hovedområder. Det kan fx være biologi og kemi, medici-
nalbiologi og molekylærbiologi, matematik og fysik, miljøbiologi og geografi 
eller datalogi og journalistik. På den naturvidenskabelige bacheloruddan-
nelse har du både mulighed for en gradvis faglig specialisering og for at pro-
filere dit studie fra starten af.  
Det første 1½ år lærer du grundlæggende metoder til, hvordan man under-
søger naturen med eksperimenter, analyser og modeller. Du kan tage kurser 
inden for fagene biologi, datalogi, fysik, geografi, kemi, matematik, miljø, sta-
tistik, videnskabsteori samt naturvidenskabernes uddannelsesteori. Nogle 
kurser er valgfri, andre er obligatoriske.  Det sidste 1½ år specialiserer du 
dig i to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række mulige kombinatio-
ner. Det ene fag skal være naturvidenskabeligt. Det betyder, at du vælger 
mellem fagene: almen biologi, datalogi, fysik, geografi, informatik, kemi, ma-
tematik, medicinalbiologi, molekylær biologi, miljøbiologi, sundhedsfremme 
og sundhedsstrategier eller TekSam-miljøplanlægning. Dit naturvidenskabe-
lige fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelor-
fag – enten et andet naturvidenskabeligt fag eller f.eks. et humanistisk bache-
lorfag (mulige kombinationer på RUC's hjemmeside - 
https://www.ruc.dk/uddannelse ). Bemærk, at hvis du ønsker at læse jour-
nalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved opta-
gelsen på bacheloruddannelsen, og det kun kan kombineres med datalogi. 
 

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux, - en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen 
Specifikke adgangskrav er: Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Fysik B og 
kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller 
kemi B, biologi A og fysik C. Alle fag skal være bestået. 
Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller ni-
veauer, du mangler, som faglig supplering. 
Der er frit optag, såfremt adgangskravene er opfyldt, både på den danskspro-
gede og den engelsksprogede udgave af uddannelsen. 
 

Uddannelsesinstitution Roskilde Universitet 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse  

Jobmuligheder Jobmulighederne afhænger af valg af kandidatuddannelse. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvi-

denskabeligebacheloruddannelser/oevrigenaturvidenskab/den-naturvidenskabelige-bacheloruddan-

nelse 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/oevrigenaturvidenskab/den-naturvidenskabelige-bacheloruddannelse
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/oevrigenaturvidenskab/den-naturvidenskabelige-bacheloruddannelse
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/naturvidenskabeligebacheloruddannelser/oevrigenaturvidenskab/den-naturvidenskabelige-bacheloruddannelse
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. NETVÆRKSTEKNOLOGI OG IT  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Bacheloruddannelsen handler om fremtidens kommunikationsmidler, og du 
lærer om, hvordan man udvikler teknologien til fremtidens kommunikati-
onsmidler. 

Om uddannelsen 

Du får undervisning i grundlæggende redskabsfag som matematik, fysik og 
kemi, som du kombinerer med teknologiske fag som software engineering og 
digital elektronik.På uddannelsen arbejder du med forskellige teknologier in-
den for kommunikation. Det kan bl.a. være optisk kommunikation og mobil 
kommunikation eller med anvendelsen af it i organisationer. Du lærer om 
samspillet mellem en computers hardware og software, og du får kendskab 
til de grundlæggende teknologier bag faste og mobile kommunikationsnet-
værk. 
Du beskæftiger dig med udvikling af teknologi til fremtidens kommunikati-
onsmidler. Det kan fx være teknologi til den udvikling, der er i gang inden for 
sammensmeltningen af telefon, computer og tv. Matematik er et vigtigt red-
skabsfag og kombineres med teknologiske fag som: 

 Digital elektronik, hvor du lærer at analysere simple elektroniske 
kredsløb i arbejdet med digitale signaler og konstruktion af mindre 
digitale systemer 

 Programmering, hvor du får undervisning i programmeringssprog 
 Software engineering, hvor du lærer om softwareudvikling fra pro-

blemformulering til implementering og brug af det konkrete software 
som fx et program til smartphones 

 Kommunikationsteknologi, hvor du lærer om de forskellige typer af 
kommunikationsnetværk som fx internettet, telefonnet, datanet og 
mobilnet. Derudover får du en viden om de grundlæggende princip-
per som disse netværk er baseret på.  

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en til-
svarende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik 
B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C. 
Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx: i tele-
kommunikation, digitale medieteknologier og informationsteknologi. 

Jobmuligheder 

Fx: inden for udvikling af hardware og software til fx fremtidens mobiltelefo-
ner, udvikling af nye tjenester hos tjenesteudbyderne eller planlægning af 
fremtidens kommunikationsnetværk. 
Fx:  inden for systemudvikling, programmering og design, telekommunika-
tion og it-branchen. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/netvaerksteknologi-og-it  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/netvaerksteknologi-og-it
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/netvaerksteknologi-og-it
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. OFFENTLIG INNOVATION OG DIGITALISERING 7137 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen i offentlig innovation og digitalisering er tværfaglig og giver dig 
viden om it og digitalisering, innovation og forandring samt organisation og 
ledelse. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen i offentlig innovation og digitalisering giver dig viden om teori, 
metoder og praksis inden for it, digitalisering, organisation og forandring. Du 
får indsigt i, hvordan den offentlige sektor fungerer i Danmark samt i, hvor-
dan man i udlandet kan hente viden om og inspiration til forbedring af sags-
gange og serviceydelser. 
I løbet af uddannelsen lærer du at vurdere teoretiske og praktiske problem-
stillinger og at udvælge relevante analyse- og løsningsmodeller. Du lærer 
desuden at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både le-
dere, fremtidige brugere, politikere og leverandører. 
Der undervises i en række emner som fx: 
•Organisation og offentlig forvaltning 
•Forandringsledelse og forandringskommunikation 
•Design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser 
•Brugerfokuseret innovation og design 
•Offentlig budgetlægning og økonomistyring 
Uddannelsen omfatter herudover en række temaer inden for bl.a. offentlig 
service og digital selvbetjening, velfærds- og sundhedsteknologi, it som pæ-
dagogisk værktøj samt it og styring. 
 

Adgangskrav 

stx, hf, htx,hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik B samt enten histo-
rie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være 
bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU) 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelsen i it-ledelse 

Jobmuligheder 
Den offentlige sektor. Udviklingsopgaver inden for digitaliseringsprojekter. 

 

www-link:  https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/sam-

fundsvidenskabeligebacheloruddannelser/oevrigesamfundsvidenskab/offentlig-innovation-og-digita-

lisering 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/samfundsvidenskabeligebacheloruddannelser/oevrigesamfundsvidenskab/offentlig-innovation-og-digitalisering
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/samfundsvidenskabeligebacheloruddannelser/oevrigesamfundsvidenskab/offentlig-innovation-og-digitalisering
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/samfundsvidenskabeligebacheloruddannelser/oevrigesamfundsvidenskab/offentlig-innovation-og-digitalisering
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    x  

Uddannelse - ug.dk. PRODUKT- OG DESIGNPSYKOLOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Produkt-designpsykologi bach. 8075 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen kombinerer viden om den menneskelige psykologi med tekni-
ske og naturvidenskabelige problemstillinger, og du lærer at udvikle nye tek-
niske, brugervenlige produkter. 

Om uddannelsen 

Du får undervisning i psykologi og fysiologi, herunder forsøgsplanlægning og 
analyse af måledata. Samtidig lærer du om designmetoder og konstruktion af 
tekniske systemer inden for elektronik og programmering. Produkt- og de-
signpsykologi er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer teknik med psy-
kologi til brug i udviklingen af tekniske produkter, lige fra små apparater 
som fx mp3-afspillere til store industrielle anlæg. Du begynder uddannelsen 
med undervisning i de basale naturvidenskabelige fag og får samtidig en 
grundlæggende viden om forholdet mellem teknologi og samfund. Du vil 
også arbejde med forskellige projekter omkring menneskers opfattelse af og 
reaktion på ting i omgivelserne. Det kan fx være alarmsystemer beregnet til 
at fange særligt børns opmærksomhed. Undervisningen omfatter emner som 
fx: 
 Lineær algebra 
 Grundlæggende programmering 
 Psykometri og anvendelighed 
 Almen- og kognitionspsykologi 
 Statistik 
 Biofysik 
 Fysisk interface design 
 Elektronik og måleteknik 
Senere kommer du til at arbejde med temaer som fx menneskers brug af ap-
parater, hvordan teknologi og viden spiller sammen, og hvordan man kon-
struerer interaktive systemer. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B eller 
geovidenskab A. Alle fag skal være bestået. 
Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller ni-
veauer, du mangler, som faglig supplering. 
Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder 
adgangskravene, vil blive optaget. 
 

Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet, Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område – fx i pro-
dukt- og designpsykologi. 

Jobmuligheder 

Virksomheder, der har brug for kombination af hhv teknisk og psykologisk 
viden - der laver produkter, som skal betjenes af mennesker. Fx i elektronik-
industrien til fremstillingen af mobiltelefoner, lyd- og billedudstyr, målein-
strumenter samt alle former for apparater. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/produkt-og-designpsykologi  

 

 

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-gymsuppl
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/produkt-og-designpsykologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/produkt-og-designpsykologi
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Uddannelse - ug.dk. 
ROBOTICS 

 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Bacheloruddannelsen i Robotics er engelsksproget og handler om at afdække 
behovet for og at udvikle ny robotteknologi. 

Om uddannelsen 

Du får både viden om den tekniske og produktionsmæssige side af udviklin-
gen af robotter og om den it- og programmeringsmæssige side. Uddannelsen 
i Robotics er tværfaglig, og ud over robotprogrammering får du indsigt i me-
kanik og elektronik, software og computer vision, automation og biomeka-
nik. Du får kendskab til robotprogrammeringens delsystemer, sensorer, ak-
tuatorer og manipulatorer, og du lærer at bygge simple robotsystemer. Der 
er undervisning i følgende emneområder: 
 Fundamental mobilrobotik, hvor du får indsigt i robotprogrammering og 

lineær algebra 
 Manipulatorer og industrirobotter, hvor du får indsigt i bevægelseslære, 

differentialligninger og metoder til system- og produktudvikling 
 Interaktion med omgivelserne, hvor du får indsigt i regulerings- og sty-

ringssystemer 
 Automatisk sansning af omgivelserne, hvor du lærer om sensorteknologi, 

dvs. hvordan en robot kan sanse sine omgivelser 
 Robotintegration, hvor du lærer om de forskellige komponenter i et ro-

botsystem 
Du lærer også at løse udviklings-, analyse- og serviceopgaver for både pri-
vate og offentlige virksomheder. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en til-
svarende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav er engelsk B, matematik A og fysik B eller geovi-
denskab A. Alle fag skal være bestået. 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx: i ro-
botteknologi. 

Jobmuligheder 

Robotingeniør  
Fx: arbejde med informations- og robotteknologi, systemudvikling, program-
mering, design og ingeniørarbejde.  

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/robotics  

 

  

https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/robotics
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/robotics
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Uddannelse - ug.dk. 
ROBOTTEKNOLOGI 

 

7910 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen handler om alle sider af robotteknologien. Du lærer at designe 
elektroniske kredsløb til at styre fx robotter, lige som du lærer at program-
mere den software, der styrer elektronikken. 

Om uddannelsen 

Baggrunden for at udvikle og designe robotter får du i grundfag som mate-
matik, fysik, softwareudvikling, elektronik og signalbehandling. Robottekno-
logi handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi. 
Uddannelsen kombinerer ingeniørens indsigt i maskiner og udstyr med data-
logens viden om programmering, og du får et overblik over alle robottekno-
logiens områder. Det kan både være robotter, der er rettet mod industrien, 
eller robotter der er rettet mod velfærdsområdet. De fire første semestre 
har følgende temaer: 
 Grundlæggende styring af robotter 
 Autonome robotter 
 Mobile robotsystemer 
 Regulering og kontrol af robotsystemer 
Temaerne baserer sig på en række grundlæggende fag, først og fremmest 
matematik, fysik, elektronik og programmering. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en til-
svarende udenlandsk eller international eksamen. 
 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten 
fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi 
C. Alle fag skal være bestået. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan 
du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering. 

 

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Odense 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx: i ro-
botteknologi. 

Jobmuligheder 

Robotingeniør 
Fx: arbejde med informations- og robotteknologi, udviklings- og programme-
ringsarbejde, og ingeniørarbejde. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/robotteknologi  

 

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-gymsuppl
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/robotteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/robotteknologi


72 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. SOFTWARE ENGINEERING 7923 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen i Software Engineering handler om at udvikle softwareløsnin-
ger, der passer til det moderne samfund, hvor softwareteknologi indgår i næ-
sten alt fra computere, mobiltelefoner og biler til søgemaskiner, fitness og 
netbank. 

Om uddannelsen 

Du lærer at udvikle software, der passer til de mennesker og organisationer, 
som skal bruge den, og du bliver i stand til at udnytte de tekniske muligheder 
og at fremtidssikre softwaren på den bedst mulige måde. På bacheloruddan-
nelsen i Software Engineering lærer du at udvikle software fra bunden, men 
også at videreudvikle på eksisterende software. Du lærer at arbejde med ud-
vikling af software, hvor der både er fokus på teknologi og brugeroplevelse. 
Derved arbejder du med at skabe softwareløsninger, der tager udgangspunkt 
i kulturelle og teknologiske sammenhænge for de mennesker og organisatio-
ner, der skal bruge dem. Du får viden om, hvordan man undersøger behovet 
for softwaren, beskriver og analyserer kravene samt designer, programme-
rer og tester den. Du lærer desuden at holde styr på software og på -udviklin-
gen og at arbejde med de kvaliteter ved softwaren, som passer til en bestemt 
opgave. Fx kan du gøre software brugervenlig, effektiv, robust og sikker. På 
uddannelsen er der stor vægt på softwareudvikling, men du får også under-
visning i programmering, softwareteknologi, interaktionsdesign samt sam-
funds- og virksomheds-relaterede problemstillinger. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B, matematik A og fysik B eller 
geovidenskab A. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Odense 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx: Soft-
ware Engineering. 

Jobmuligheder 

Udvikling og anvendelse af software, softwareudvikler, mobilapplikations-
udvikler, systemkonsulent o.l.  Fx: inden for udviklings- og programmerings-
arbejde og ingeniørarbejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/software-engineering  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/software-engineering
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/software-engineering
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Uddannelse - ug.dk. SOFTWARE  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen inden for software lærer dig at bruge matematik og avanceret 
datalogi til at udvikle it-løsninger til fx mobiltelefoner, spil og forretnings- el-
ler netværksapplikationer. 

Om uddannelsen 

Du lærer bl.a. programmeringssprog, netværksteknologi og databasetekno-
logi og får også undervisning i adaptiv teknologi og i teknologi, der under-
støtter interaktionen mellem menneske og maskine.Software er det eller de 
programmer, der styrer en computer. På uddannelsen lærer du at udvikle sy-
stemer til bl.a. computerspil, mobiltelefoner, biler, internettet eller høreap-
parater. Du får overblik over hele arbejdsprocessen omkring udvikling af nyt 
software. Det betyder, at du ud over den tekniske side af softwareudvikling 
lærer om design, brugervenlighed og projektledelse. Den videnskabelige bag-
grund for at udvikle nye softwareløsninger får du bl.a. gennem grundlæg-
gende naturvidenskabelige fag som matematik og datalogi. Fagene giver dig 
en teoretisk basis, så du bl.a. gennem beregning kan analysere og forudse 
mulige fejl. I software til bl.a. fly og rumfartøjer kan det have livsvigtig betyd-
ning. Ud over de grundlæggende naturvidenskabelige fag som matematik, fy-
sik og kemi undervises du i bl.a.: 

 Programmeringssystemer, hvor du lærer forskellige programme-
ringssprog og arbejder med programmering fra ide til et færdigt sy-
stem 

 Algoritmer og datastrukturer, hvor du lærer at analysere og konstru-
ere de logiske systemer, der ligger bag alt software og fx gør informa-
tioner tilgængelige og søgbare 

 Informationssøgning, hvor du analyserer forskellige former for infor-
mationssøgning og lærer at udvikle programmer til informationssøg-
ning i fx databaser eller på internettet 

 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en til-
svarende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B og matematik A. Alle fag skal 
være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx: i soft-
ware. 

Jobmuligheder 

Udvikler og producerer software og it-løsninger, i medievirksomheder samt 
hos tele- og mobiloperatører. 
Fx: inden for systemudvikling, programmering og design og ingeniørarbejde. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/software  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/software
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/software
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Uddannelse - ug.dk. SOFTWARETEKNOLOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen inden for softwareteknologi lærer dig at bruge matematik og 
avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx computerspil, robotter, tra-
fikstyring, forretningssystemer eller hospitalsudstyr. 

Om uddannelsen 

Du lærer først de grundlæggende principper for programmering og får deref-
ter indsigt i datalogiske begreber og matematisk baserede teknikker, som 
danner grundlag for at designe sikre og pålidelige it-løsninger.På uddannel-
sen i softwareteknologi lærer du at udvikle systemer til bl.a. computerspil, 
mobiltelefoner, biler, internettet eller systemer til fx patientovervågning på 
hospitalerne. Gennem naturvidenskabelige grundfag som fysik, kemi og ma-
tematik får du den videnskabelige baggrund for udviklingen af nye software-
løsninger. Du får bl.a. undervisning i: 

 Naturvidenskabelige grundfag, hvor du bl.a. studerer matematik, fy-
sik, biovidenskab og sandsynlighedsregning 

 Teknologiske linjefag, hvor du får indsigt i computerarkitektur, pro-
grammering og operative systemer 

 Projekter og almene fag, hvor du bl.a. lærer at arbejde videnskabeligt 
 Valgfrie fag 

 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik 
B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C. 
Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx: i digi-
tale medieteknologier, informationsteknologi, systembiologi, telekommuni-
kation samt transport og logistik. 

Jobmuligheder 

Udvikler og producerer software og it-løsninger, i medievirksomheder samt 
hos tele- og mobiloperatører. 
Fx: inden for systemudvikling, programmering og design og ingeniørarbejde. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/softwareteknologi  

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/softwareteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/softwareteknologi
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Uddannelse – ug.dk. SOFTWAREUDVIKLING  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Softwareudvikling bach. 8134 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen i softwareudvikling lærer du at designe og programmere 
software. Du kommer også til at arbejde med kommunikation, formidling og 
forretning 

Om uddannelsen 

Uddannelsen er naturvidenskabelig, men du bliver også undervist i humani-
stiske og erhvervsøkonomiske fag. Du lærer bl.a. om organisationsteori, le-
delse og økonomi, så du bliver i stand til at lave målrettede it-løsninger. På 
uddannelsen lærer du at designe og udvikle software, herunder hvordan 
man anvender aktuelle teknologier såsom moderne programmeringssprog, 
operativsystemer, netværk, distribuerede systemer, databasesystemer og 
modellering. 
 
Udover de klassiske datalogiske kurser i programmering, algoritmer og data-
strukturer, operativsystemer, kompilere og databaser, indgår der også kur-
ser i brugercentreret design, organisationsteori, forretningsprocesser og le-
delse. Du kommer til at arbejde med alle faser af softwareudviklingsproces-
sen, dvs. både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse. Tilsammen gi-
ver fagområderne dig forudsætninger for at kunne analysere behovet for be-
stemte it-løsninger. Du lærer at udvikle og designe løsningen og rådgive om, 
hvordan en virksomhed eller en organisation skal tage it-løsningen i brug. 
Uddannelsen giver også mulighed for en række valgfrie kurser. 

 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Alle fag skal 
være bestået. 
Bemærk: Matematik A skal være bestået med et gennemsnit på mindst 6,0, 
og du skal desuden have engelsk på mindst B-niveau med et gennemsnit på 
mindst 6,0. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag 
eller niveauer, du mangler, som faglig supplering. 

  

Uddannelsesinstitution 
It Universitetet København 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Læse videre på en række samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og 
teknisk videnskabelige kandidatuddannelser. Direkte adgang til IT-Universi-
tets kandidatuddannelser i Softwareudvikling og -teknologi (linjen Software 
Engineering) eller Spil (linjen teknologi). 

Jobmuligheder 

Fx it-konsulent, produktudvikler, der ud fra kundens behov og forhold på 
markedet tager ansvar for design, programmering og test af et nyt software-
produkt – samt inden for udviklings- og programmeringsarbejde.  

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/ituddannelser/softwareudvikling 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/ituddannelser/softwareudvikling
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/ituddannelser/softwareudvikling
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Uddannelse - ug.dk. 
SOFTWAREUDVIKLING 

 

8629 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen er der fokus på design og konstruktion af store, distribue-
rede, datatunge it-systemer. Du lærer også om integration af gamle og nye 
systemer. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen henvender sig til dig, der i forvejen arbejder som datamatiker 
eller tilsvarende inden for it-området. På uddannelsen kvalificerer du dig 
blandt andet til at kunne vælge og anvende forskellige databasetyper hen-
sigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Du lærer også ud-
vikle nye systemer og integrere de eksisterende systemer i disse. Desuden 
får du kendskab til planlægning og gennemførelse af test. 
Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangs-
projekt. 
Uddannelsen indeholder følgende obligatoriske moduler: 
 Udvikling af store systemer 
 Systemintegration 
 Test 
De obligatoriske moduler har hvert et omfang af 10 ECTS. 
 
Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler: 
 Databaser for udviklere 1 (5 ECTS) 
 Interfaceprogrammering (10 ECTS) 
 It-projektledelse (10 ECTS) 
 Kontraktbaseret udvikling (10 ECTS) 
 Sikkerhed (10 ECTS) 
 Udvikling til mobile enheder (10 ECTS) 
Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige 
område, dog højst 10 ECTS. Du skal vælge valgfrie moduler af et omfang på i 
alt 15 ECTS. Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et om-
fang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling 
inden for arbejdsområdet. 

 

Adgangskrav 

 En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiud-
dannelse, fx datamatiker 

 En relevant akademiuddannelse 
Desuden mindst 2 års erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.  

Uddannelsesinstitution 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse  i softwareudvikling 

Jobmuligheder 
 
- 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/teknikogteknologi/softwareudvik-

ling  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/teknikogteknologi/softwareudvikling
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/teknikogteknologi/softwareudvikling
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk SOFTWAREUDVIKLING   

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Softwareudvikling prof.bach. 5475 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der behandler de tekniske og 
teoretiske aspekter af softwareudvikling. Det er fx systemintegration og da-
tabaseudvikling. 

Om uddannelsen 

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsud-
dannelse, hvor du lærer om design og konstruktion af store datatunge distri-
buerede it-systemer. Uddannelsen varer 1½ år og indeholder fem fagmodu-
ler, tre valgmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt. 
De fem fagmoduler er følgende: 
 Udvikling af store systemer 
 Databaser for udviklere 
 Kontraktbaseret udvikling 
 Systemintegration 
 Test 
De tre valgmoduler er følgende: 

 Projektledelse, Sikkerhed, Videnskabsteori 
  

Undervisningen veksler mellem almindelig undervisning, selvstændig opga-
veløsning, projektarbejde og gruppearbejde. Der indgår et 3-måneders prak-
tikophold i en eller flere virksomheder. 
 

Adgangskrav 

 Uddannelse som datamatiker. 
 Realkompetencevurdering: af en relevant akademiuddannelse eller en 

diplomuddannelse. 

Uddannelsesinstitution 
Erhvervsakademier: Esbjerg, København, Lyngby, Odense, Vejle, Ålborg og 
Aarhus. 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse til civilingeniør 

Jobmuligheder 
It-branchen: systemudvikler, programmør, applikationsarkitekt, tester eller 
projektleder 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologi-

skeudd/softwareudvikling  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/softwareudvikling
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/softwareudvikling
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. STRATEGISK ANALYSE OG SYSTEMDESIGN  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På strategisk analyse og systemdesign lærer du både om indsamling af data 
ved brug af informationsteknologi, herunder datamining, og får indsigt i me-
toder og begreber inden for økonomisk teori og forretningsforståelse. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen giver et grundigt kendskab til de matematiske og naturviden-
skabelige standardmetoder samt specialviden inden for både teknologi, øko-
nomi og ledelse, bl.a. i forbindelse med håndtering af større datamængder. 
Uddannelsen kombinerer en teknisk forståelse med samfundsmæssig og 
økonomisk indsigt. Du lærer bl.a. om matematisk modellering, beslutnings-
støtte, økonomi samt organisation og ledelse. Du vil bl.a. få undervisning in-
den for fagområderne: 

 Matematik 
 Fysik 
 Programmering 
 Databaser og datamining 
 Ingeniørarbejde 
 Økonomi (mikro- og makroøkonomi samt teknisk økonomi) 
 Produktion og planlægning 

Uddannelsen giver kompetencer i beslutningsstøttesystemer, optimering og 
håndtering af store datamængder (datamining, big data og business intelli-
gence). Du lærer at deltage i udviklingen af nye produkter og services i for-
hold til kunders og samfundets behov. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksa-
men. 
Specifikke adgangskrav: dansk A, engelsk B, matematik A og fysik C  eller 
geovidenskab A samt enten samfundsfag B eller international økonomi B og 
virksomhedsøkonomi B. Alle fag skal være bestået. 

Uddannelsesinstitution 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx: i plan-
lægning, innovation og ledelse, transport og logistik, matematisk modellering 
eller bæredygtig energi. 

Jobmuligheder 

I industri-, forsknings- og servicevirksomheder - varetage funktioner i for-
bindelse med håndtering af store datamængder og beslutningsstøttesyste-
mer. Fx: inden for ingeniørarbejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/strategisk-analyse-og-systemdesign  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/strategisk-analyse-og-systemdesign
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/strategisk-analyse-og-systemdesign
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - titel SUNDHEDSTEKNOLOGI 8042 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen lærer du at udvikle højteknologiske metoder og udstyr til fo-
rebyggelse og diagnose af sygdomme og til behandling af patienter.  

Om uddannelsen 

Du får en teknisk og medicinsk viden igennem undervisning i bl.a. computer-
programmering og signalbehandling, fysiologi, biologi, anatomi og sundhed, 
og du lærer at udvikle avanceret teknologi til sundhedssektoren. Sundheds-
teknologi er en ingeniøruddannelse, der kombinerer ingeniørfag med en vi-
den om biologi og medicin. Du får en tværfaglig baggrund til at kunne samar-
bejde med læger, udvikle og indføre ny teknologi på sygehusene og forske i 
nye metoder til forbedring af diagnose og behandling. Du kan fx komme til at 
arbejde med at give hjertelæger bedre metoder til at diagnosticere livstru-
ende hjertesygdomme, at give en hjernekirurg mulighed for at forberede sig 
på en operation ved hjælp af et tredimensionalt computerbillede af en hjerne 
eller at udvikle teknologi, som er med til at give handicappede et bedre liv. 
Du undervises i fag som fx: 
 Grundlæggende programmering 
 Matematik 
 Fysiologi i teori og praksis 
 Anatomi og fysiologi 
 Digital signalbehandling 
 Biofysik 
 Klinisk teknologi 
 Intern medicin og kirurgi 
Der er desuden indlagt et halvt års ophold på Aalborg Sygehus under uddan-
nelsen. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsva-
rende udenlandsk eller international eksamen. 
 
Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten 
fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi 
C. Alle fag skal være bestået. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan 
du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering. 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg universitet, Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx: sund-
hedsteknologi. 

Jobmuligheder 

Fx inden for sygehussektoren og i medicoindustrien, dvs. i de private fir-
maer, der arbejder med at udvikle teknisk udstyr i form af avancerede appa-
rater og computersystemer. 

www-link:  https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/sundhedsteknologi 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/sundhedsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/sundhedsteknologi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse - ug.dk. 
VELFÆRDSTEKNOLOGI 

 

7928 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På ingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi beskæftiger du dig med at skabe 
teknologiske løsninger inden for fire hovedområder relateret til hospitals- og 
plejeområdet. 

Om uddannelsen 

Det gælder både genoptræning og rehabilitering, forebyggelse, telemedicin 
og pleje. Du får undervisning i såvel matematik, fysik og elektronik som i 
menneskets anatomi, fysiologi og biomekanik. Du lærer at udvikle alterna-
tive, tekniske løsninger til opgaver, der i dag løses af personale inden for 
sundheds- og plejeområdet. Udviklingsarbejdet vil foregå inden for fire ho-
vedområder: genoptræning og rehabilitering, forebyggelse, telemedicin (læ-
gelig bistand over afstand) og pleje. En teknisk løsning kan fx være en robot, 
der kan bruges ved genoptræning, eller telemedicinsk udstyr, hvor patienter 
kan kommunikere med sundhedspersonalet hjemmefra. Du får undervisning 
i naturvidenskabelige og teknisk videnskabelige fag som matematik, fysik, 
elektronik, programmering og digital signalbehandling. Desuden er der un-
dervisning i sundhedsvidenskabelige fag som menneskets anatomi, fysiologi 
og biomekanik. Sidstnævnte handler om menneskets bevægelsesapparat og -
funktioner.  
Alle elementerne bindes løbende sammen af projekter, hvor du lærer at om-
danne teori til praksis med henblik på at skabe hjælpende løsninger for men-
nesker med sygdomme eller handicaps. I løbet af uddannelsens projekter 
kommer du i berøring med praktiske problemstillinger fra fx hospitaler, og i 
bachelorprojektet er der mulighed for samarbejde med og ophold på hospi-
taler eller andre relevante institutioner og virksomheder. 
 

Adgangskrav 

Stx, hf, htx, hhx, eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en til-
svarende udenlandsk eller international eksamen. 
Specifikke adgangskrav er dansk A, matematik A, engelsk B og fysik B eller 
geovidenskab A. Alle fag skal være bestået.  

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Odense 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Fx  i vel-
færdsteknologi. 

Jobmuligheder 

Fx: udvikling af brugervenlig sundhedsteknologi i tilknytning til sundheds- 
og plejeområdet. 
Fx udvikle træningsspil som fx Wii-fit, udvikle genoptræningsapparater til 
skadede personer eller nye telemedicinske platforme, hvor læger og patien-
ter kan kommunikere ved hjælp af en skærm. 

  
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teknisk-

videnskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/velfaerdsteknologi  

 

 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/velfaerdsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/tekniskvidenskabeligebacheloruddannelser/civilingenioeruddannelser/velfaerdsteknologi
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    x  

Uddannelse – ug.dk WEBUDVIKLING   

Jf. ERST 
IKT-uddannelser 2011 

Webudvikling prof.bach. 5488 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, giver dig kompetencer til 
at fungere som webspecialist ved design og konstruktion af webapplikatio-
ner, webarkitektur og internetkommunikation.  

Om uddannelsen 

På uddannelsen i webudvikling lærer du at arbejde med udvikling af World 
Wide Webs standarder som platform for applikationer samt med Content 
Management systemer. Du lærer herunder bl.a. at planlægge og vurdere ap-
plikationer på baggrund af konkrete udviklingsønsker. 
 
Webudvikling er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Du vil få un-
dervisning inden for følgende emner: 
 Programmering og netværk, inkl. Backend- og Frontendprogrammering 
 Databaser og XML 
 Interface design og digital æstetik 
 Projektledelse 
 Avancerede medieteknologier 
 Webkommunikation og netværkssociologi 
 CMS og udviklingsmiljøer 
 

Adgangskrav 

 
 Multimediedesigner 
 Datamatiker 
 Eller: realkompetencevurdering af en akademiuddannelse eller en di-

plomuddannelse. 
 

Uddannelsesinstitution 

 
Erhvervsakademier: Esbjerg, Kolding, København, Lyngby, Odense, Roskilde, 
Vejle, Aalborg og Aarhus.  

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Civilingeniør.   

Jobmuligheder 

 
I udviklingsafdelinger, i virksomheder af alle størrelser eller i konsulent- el-
ler softwarefirmaer inden for webområdet eller i it-branchen. Efter nogle års 
erfaring: planlægning og arkitektur af komplicerede websystemer.  

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiske-

udd/webudvikling  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/webudvikling
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/tekniskeogteknologiskeudd/webudvikling
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
    x  

Uddannelse – ug.dk ØKONOMI OG IT  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Økonomi-IT prof.bach. 5685 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Du lærer at håndtere både informationsteknologiske og erhvervs- og sam-
fundsøkonomiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder og 
at indgå i et tværfagligt samarbejde. 

Om uddannelsen 

Du vil i uddannelsen arbejde med forskellige fagområder inden for it, fx pro-
grammering og systemudvikling, som du kombinerer med viden om økono-
miske emner, bl.a. afsætningsøkonomi og finansiering.  Uddannelsen i øko-
nomi og it lærer dig at håndtere samspillet mellem erhvervs-økonomiske 
problemstillinger og it-baseret projektledelse. 
Du vil beskæftige dig med følgende fagområder: 

 Økonomi, herunder afsætningsøkonomi, erhvervsret, finansiering, 
organisationsteori, regnskabsvæsen, generel erhvervsøkonomi og 
samfundsøkonomi. 

 Informationsteknologi, herunder grundlæggende programmering og 
systemudvikling mm. 

 Projektfag og praktik, herunder projekt og metode, bachelorprojekt, virk-
somhedsophold samt en række projekter integreret i de øvrige fag. 
Uddannelsen varer 3½ år og består af en 1. del på 1 år og en 2. del på 2 år. 
Derudover er der et praktikmodul på ½ år. På det sidste år af uddannelsen er 
der indlagt et 6 måneders virksomhedsophold, hvor du skal løse en konkret 
praktisk opgave. Derudover skal du skrive et bachelorprojekt, hvor du arbej-
der tværfagligt og viser, at du forstår, hvordan it-baseret projektledelse og 
erhvervsøkonomiske problemstillinger spiller sammen. Du har mulighed for 
at specialisere dig gennem valgfag inden for fx systemudvikling og program-
mering eller design og udvikling af produkter til internettet/multimedier. 
 

Adgangskrav 

 Stx, hf, htx, hhx, eux eller GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede) 
 Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau 

med den danske 
Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.  

Uddannelsesinstitution 
Erhvervsakademier: Aarhus, København. 
Syddansk Universitet 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. 

Jobmuligheder 
Inden for det erhvervsøkonomiske og det it-mæssige område, fx som it-pro-
jektleder, intern it-medarbejder, it-salgskonsulent eller som økonomi- eller 
edb-ansvarlig i en virksomhed. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskmerkanti-

leuddannelser/oekonomi-og-it  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskmerkantileuddannelser/oekonomi-og-it
https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/oekonomiskmerkantileuddannelser/oekonomi-og-it
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KVALIFIKATIONSNIVEAU 7 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. BIOINFORMATIK 8233 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen i bioinformatik er engelsksproget og kombinerer ma-
tematik, biologi og datalogi. Du lærer, hvordan man bruger matematiske me-
toder til at undersøge biologiske sammenhænge. 

Om uddannelsen 

På uddannelsen i bioinformatik lærer du, hvordan man udvikler og bruger 
matematiske og datalogiske metoder til at arbejde med biologiske data. 
Forskning i mennesker, dyr og planters gener betyder, at mængden af biolo-
giske data er vokset enormt de sidste 20 år. Samtidig med at den biologiske 
informationsmængde vokser, får forskerne brug for nye metoder til at analy-
sere og håndtere de mange informationer. 
Uddannelsen i bioinformatik handler om, hvordan man bearbejder biologi-
ske data, fx dna-sekvenser fra mennesker eller dyr, og hvordan man kan ud-
vikle og forbedre metoderne, så de kan bruges i fremtidens forskning. 
Uddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med emner inden for genetik, mo-
lekylærbiologi, biokemi, matematik, statistik og datalogi. Du lærer både at 
forstå de biologiske processer og at arbejde med matematiske metoder og 
computermodeller til at analysere og håndtere disse processer. 
 

Adgangskrav Relevant bacheloruddannelse. 

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet (KU), København 
Aarhus Universitet (AU), Aarhus.  

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 
Jobmuligheder i hospitalssektoren, medicinalindustrien, i biotekindustrien, i 
offentlige institutioner og i it-branchen. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvi-

denskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/bioinformatik 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/bioinformatik
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/bioinformatik
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. COMPUTERTEKNOLOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen i computerteknologi er engelsksproget og giver dig en 
videnskabelig baggrund for at arbejde som udviklingsingeniør af apparater, 
hvori der indgår elektronik og signalbehandling.  

Om uddannelsen 

Du lærer om den teoretiske baggrund for informationsteknologien og får 
kompetencer i brugen af den moderne teknologi på it-området. Du lærer fx 
at bruge software og it til styring og overvågning af industrielle systemer. 
Computerteknologi handler om at få forskellige it-systemer til at tale sam-
men i et netværk. Det kan fx gælde styring af den måde de systemer, vi er 
omgivet af i dagligdagen, virker på, eller styring og overvågning af industri-
elle maskiner. 
Det første studieår består af to grundkursus-studiepakker og to specialise-
rede studiepakker. De to første er obligatoriske, og de to næste vælges inden 
for specialiseringsområderne. Uddannelsen har specialiserede studiepakker 
inden for: 
 Softwareteknologi 
 Indlejrede realtidssystemer 
 Digital signalbehandling 
 Distribuerede systemer 
 Kommunikationsteknologi 
 Elektronik 
På andet år kombinerer du de specialiserede studiepakker med et valgfrit 
program og vil på den måde specialisere dig inden for relevante fagområder i 
tilknytning til system- og instrumentudvikling, der involverer både software, 
hardware og kommunikationsteknologi. 
 

Adgangskrav 

Relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Fx: 
 Datalogi 
 Elektro (diplomingeniør) 
 Informations- og kommunikationteknologi (diplomingeniør) 
Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til engelsk på B-niveau.  

Uddannelsesinstitution Aarhus Universitet (AU), Aarhus 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: it-udvikling som softwarearkitekt eller softwareudvikler af større appa-
rater og systemer i såvel offentlige som private virksomheder. 
Fx: elektronik- og it-udviklingsafdelinger i både offentlige og private virk-
somheder. 
Fx: udviklingsingeniør af apparater, der indeholder signalbehandling og elek-
tronik, eller som softwarearkitekt eller softwareudvikler af større apparater 
og it-systemer. 
Ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning og 
universitetsundervisning.  

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/computerteknologi  

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
http://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/forskoguniundervisning
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/forskoguniundervisning
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/computerteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/computerteknologi
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     x 

Uddannelse - ug.dk. DATAHÅNDTERING 5739 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen i datahåndtering udbydes på engelsk og lærer dig at 
styre store mængder data. 

Om uddannelsen 

Du lærer om datamodeller, algoritmer og avanceret programmering og får 
også undervisning i entrepreneurship. På kandidatuddannelsen lærer du at 
håndtere store mængder data, bl.a. tids-, rum- og multidimensionalt data. 
Uddannelsens fokus er på teknologier, der kan styre disse former for data, og 
du lærer om konceptmodellering og databasedesign samt om datamodeller, 
programmeringssprog og programmeringsteknikker. Du lærer også at analy-
sere store datamængder ved hjælp af datawarehousing, online analysepro-
grammer og datamining. Du vil få undervisning i klassiske fag inden for data-
håndtering og lærer om programmeringsparadigmer, distribuerede syste-
mer, web engineering samt avancerede algoritmer og -programmering. I lø-
bet af uddannelsen vil du lave projekter, der handler om konstruktion og ek-
sperimenter med softwareprototyper. 
  

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i datalogi eller soft-
ware giver adgang til kandidatuddannelsen. 
Engelsk svarende til mindst B-niveau. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Systemudvikler i virksomheder både i Danmark og i udlandet.  
Fx forskning og universitetsundervisning og udviklings- og programmerings-
arbejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvi-

denskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datahaandtering  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datahaandtering
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datahaandtering
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     x 

Uddannelse – ug.dk. DATALOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Datalogi kand.2år 8081 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen i datalogi videreudvikler du din indsigt i videnska-
belige teorier og metoder. Du får en bred forståelse for hvordan it-systemer 
virker og lærer at udvikle nye systemer. 
 

Om uddannelsen 

På kandidatuddannelsen udvikler du dine kompetencer inden for teoretisk 
og praktisk datalogi. Du arbejder videre med programmering, softwarearki-
tektur, databaser, algoritmer, systemudvikling og systemdesign. 
Du lærer bl.a. om digital billedbehandling, programmeringssprog, distribue-
rede og parallelle systemer, menneske-maskine grænseflader, kombinatorisk 
optimering, kryptologi og computerspil. 
Du får også undervisning i redskabsfag som matematik og anvendt matema-
tik. 
Du kan specialisere dig inden for et eller flere områder, og der kan være for-
skel på emneudvalget på de enkelte universiteter. Se derfor på universiteter-
nes egne hjemmesider. 
Emner og specialiseringer kan fx være: 
 Databaseteknologi 
 Menneske-maskininteraktion 
 Distribuerede systemer 
 Maskinintelligens 
 Programmeringsteknologi 
 Spilprogrammering 

 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 

København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus: 
Københavns Universitet (KU) 
Roskilde Universitet (RUC) 
Syddansk Universitet (SDU) 
Aalborg Universitet (AAU) 
Aarhus Universitet (AU) 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: konsulent, udvikler af nye systemer, softwareudvikler, projektleder, it-
sikkerhed, hvor du tester sikkerheden i web- og it-systemer. 
Kombineret med et andet gymnasiefag: Søge pædagogikum og få undervis-
ningskompetence til gymnasiet.  
Fx forskning og universitetsundervisning, undervisning på gymnasier, semi-
narier, højskoler mv. og systemudvikling, programmering og design. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvi-

denskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datalogi  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datalogi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/datalogi
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     x 

Uddannelse - ug.dk. DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION 
 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT design-kommunikation-medie kand.2år 6262 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen får du viden om, hvordan digital kommunikation 
påvirker vores tilværelse, og du kommer til at arbejde både teoretisk og 
praktisk med digitale mediers betydning for kommunikation og samarbejde. 

Om uddannelsen 

Kandidatuddannelsen i digital design og kommunikation giver dig en digital, 
tværfaglig og kombineret analytisk og praksisorienteret tilgang til design og 
kommunikation via digitale medier. 
Du får kompetencer til at udarbejde digitale kommunikationsløsninger til 
forskellige målgrupper og platforme, og du vil bl.a. arbejde med at designe 
innovative løsninger inden for områder som online-formidling, mobile plat-
forme, e-læring og sociale medier. 
Nogle af de centrale fagområder er: 
 Interaktionsdesign, der handler om forholdet mellem bruger og det pro-

dukt, du designer. Du lærer bl.a. om ideudvikling, designmetoder, bru-
gervenlighed, analyse og evaluering. 

 Digitale medier og kommunikation, hvor du arbejder med kommunikati-
ons- og medieteori, analyse og historiske og nutidige forestillinger om 
computerens kommunikative potentiale. 

 Digital innovation, hvor du lærer at udvikle og skærpe ideer og at om-
sætte ideer til gennemarbejdede koncepter og konkrete udtryk i diverse 
digitale kommunikationssammenhænge. 

 Design til digitale kommunikationsplatforme, hvor du bl.a. lærer om de-
sign og programmering og får både et historisk og nutidigt indblik i digi-
tale platformes kommunikative potentiale. 

 Digital retorik, som kombinerer de klassiske teorier og strategier fra re-
torikken med viden om digitale kommunikative muligheder og strate-
gier med henblik på at bruge digitale muligheder i kommunikation. 

 Global it, der fokuserer på vores forståelse og udvikling af digital kom-
munikation i et globalt perspektiv, med særligt fokus på global udstræk-
ning og lokal forskellighed.  

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse. 

Uddannelsesinstitution IT-Universitetet 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx design og konstruktion af digitale kommunikations- interaktions- og ser-
viceløsninger, udvikling af digitale strategier og rådgivning og undervisning i 
formidling via it, informationsarkitektur eller som kommunikationsrådgiver, 
udviklings- og programmeringsarbejde og arbejde med journalistik og kom-
munikation. Fx projektleder på digitale medieproduktioner. Fx online-redak-
tør eller med visuel kommunikation og -design. 
 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabe-

ligekandidatuddannelser/ituddannelser/digital-design-og-kommunikation  

 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 

https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/mediekulturunderholdningogsport/jourkommarb
https://www.ug.dk/Job/mediekulturunderholdningogsport/jourkommarb
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/digital-design-og-kommunikation
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/digital-design-og-kommunikation


88 
 

     x 

Uddannelse - ug.dk. DESIGNER 5063 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Multimedia arts kand.2år 6452 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen lærer du at udvikle design inden for fx tøj og tekstil, møbler 
og indretning, glas og keramik eller kommunikationsdesign og digitale me-
dier. 

Om uddannelsen 

På designuddannelsen lærer du at arbejde kreativt og innovativt inden for 
forskellige designfag. 

Fagene spænder bredt fra tekstil og mode over grafiske løsninger og keramik 
til industrielle produkter. Fællesnævneren er det kunstneriske grundlag. 

Du studerer både fagenes klassiske håndværk og de nye teknologiske mulig-
heder inden for de enkelte fag. Ud over den konkrete, materialenære tilgang 
har det også betydning, at du tilegner dig evnen til at løse abstrakte, teoreti-
ske designopgaver. 

Du lærer alle faser af en designproces at kende, lige fra det at udvikle idéer 
og koncepter, udarbejde analyser og projektbeskrivelser og fremstille lay-
outs eller modeller for det færdige produkt. 

På uddannelsen arbejder du tværfagligt og bruger teori, metoder og viden fra 
flere fag. 

 

Adgangskrav 
Da uddannelsen kun har optagelse gennem kvote 2, findes der ingen ad-
gangskvotienter for kvote1. 

Uddannelsesinstitution 
Designskolen Kolding 
Kunstakademiets Designskole 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Videreuddannelse inden for de kunstneriske og kreative uddannelser. 

Jobmuligheder 

Fx: designverdenen som selvstændig iværksætter eller freelancedesigner, 
fast- eller projektansat i producerende virksomheder og designbureauer, på 
en tegnestue, i et web- eller multimediefirma, inden for tv-, film- og teater-
branchen, i reklamebranchen eller inden for kommunikations- og designråd-
givning. Fx: inden for tekstil og beklædning iøvrigt og design, formgivning og 
grafisk arbejde. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/kunstneriskeuddannelser/arkitekturkunstogdesign/de-

signer  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/kunstneriskeuddannelser/arkitekturkunstogdesign/designer
https://www.ug.dk/uddannelser/kunstneriskeuddannelser/arkitekturkunstogdesign/designer
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     x 

Uddannelse - ug.dk. DIGITALE MEDIETEKNOLOGIER 5242 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Den engelsksprogede uddannelse i digitale medieteknologier handler om at 
udvikle services og løsninger inden for det informations- og kommunikati-
onsteknologiske område.  
 

Om uddannelsen 

Du får en indgående viden om de muligheder, der er med informations- og 
kommunikationsteknologi, og du bliver i stand til at udvikle services og løs-
ninger, der opfylder brugernes behov, samtidig med at du har fokus på de 
forretningsmæssige aspekter.Området inden for digitale medieteknologier 
udvikler sig hele tiden og har skabt nye anvendelsesområder, som fx sam-
mensmeltningen af mobiltelefoner og broadcasting. Du har mulighed for at 
vælge en specialisering inden for følgende emner: 
 Sociale medier og mobile apps 
 User experience design 
 Computergrafik 
 Computerspil 
 

Adgangskrav 

En relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse: 
 En bacheloruddannelse i it og kommunikationsteknologi, softwaretekno-

logi eller elektroteknologi 
 En diplomingeniøruddannelse i elektro, it eller teknologi og økonomi 

suppleret med relevante kurser 
Med en diplomingeniøruddannelse skal du desuden have engelsk på B-ni-
veau. 
 

Uddannelsesinstitution 
 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 
Inden for bl.a. medieindustrienFx: udvikling, projektledelse eller rådgivning i 
private virksomheder. 
Fx:  ingeniørarbejde og administrativt arbejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/digitale-medieteknologier  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/digitale-medieteknologier
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/digitale-medieteknologier
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Uddannelse - ug.dk. E-BUSINESS 
 

6906 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT elektronisk handel kand.2år 6263 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen i e-business, der er engelsksproget, lærer du at ud-
vikle og arbejde med digitale løsninger. Uddannelsen kobler forretningsfor-
ståelse med it. 
 

Om uddannelsen 

Uddannelsen er praktisk orienteret og på det første semester vil du dels få en 
introduktion til programmering og distribuerede systemer, lære om strategi-
ske og taktiske værktøjer til e-business og få kendskab til it og internetjura. 
Der vil efterfølgende være undervisning inden for fagområderne: 
 Business og forretning, hvor du beskæftiger du dig med forretningsfor-

ståelse, særligt indenfor strategi, innovation, markedsføring, projektle-
delse og entreprenørskab i relation til forskellige forretningsmodeller 

 Teknik, hvor du får kendskab til udviklingsmetodikker, programmering, 
it-standarder, -sikkerhed, -infrastruktur og -netværkssystemer 

 Policy og jura, hvor du lærer om nationale og internationale handelsfor-
hold, lovgivning, digital forvaltning og almindelig praksis i forbindelse 
med brug af it i en forretningsmæssig sammenhæng 

Du har mulighed for at tage på studieophold eller praktikophold i en virk-
somhed i Danmark eller i udlandet. 
 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 
Copenhagen Business School (CBS) 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: i virksomheder, hvor den teknologiske forståelse er afgørende, eller i 
virksomheder hvor forståelsen for brugeradfærd, forretningsmodeller og 
forretningsudvikling er i centrum. Fx: arbejde med specialiseret viden om de 
rammer og krav, som E-business skal fungere inden for. Fx: administrativt 
arbejde og udviklings- og programmeringsarbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sam-

fundsvidenskabeligekandidatuddannelser/erhvervsoekonomi/e-business  

 

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/administrativtarb
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/administrativtarb
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/samfundsvidenskabeligekandidatuddannelser/erhvervsoekonomi/e-business
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/samfundsvidenskabeligekandidatuddannelser/erhvervsoekonomi/e-business


91 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. 
ELEKTROMEKANISK SYSTEMDESIGN 

 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, handler om at tilføre intelli-
gens til mekaniske systemer, hvilket fx gælder industrirobotter. 

Om uddannelsen 

Du lærer at designe og udvikle styreenheder til forskellige typer af maskiner, 
så de kan bevæge sig hurtigt og præcist. Uddannelsen kombinerer fagområ-
det maskinkonstruktion med elektroteknik, styring og regulering. Du lærer 
at designe og styre komplicerede, intelligente elektromekaniske produkter 
og elektromekaniske systemer. Det kan fx være til kraner og robotter. Du får 
endvidere indsigt i teorier om styring og regulering og kommer også til at ar-
bejde med programmering af mikroprocessorer og implementering af avan-
cerede reguleringsalgoritmer.  
Under uddannelsen vil du komme til at beskæftige dig med modellering og 
computersimulering af mekaniske, elektriske og hydrauliske systemer. Det 
kan fx være i forbindelse med udvikling af en styreenhed til en servorobot, 
en motor eller en hybridbil. 
På 3. semester er der mulighed for at komme i praktik i en virksomhed i Dan-
mark eller i udlandet, at komme på et studieophold i udlandet eller at deltage 
i et projektarbejde på AAU. 

 

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse. Fx:  
 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab, maskin og produktion, maskin-

konstruktion 
 Diplomingeniør i elektronik 
 Diplomingeniør i maskinteknik 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Job i industrielle produktionsvirksomheder, deltage i den tekniske udvikling 
og arbejde som leder af udviklingsprojekter. 
Ingeniørarbejde ogsystemudvikling, programmering og design. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/elektromekanisk-systemdesign  

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/elektromekanisk-systemdesign
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/elektromekanisk-systemdesign
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Uddannelse - ug.dk. 
ELEKTROTEKNOLOGI 

 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Elektroteknologi er en engelsksproget kandidatuddannelse, der handler om 
at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske syste-
mer. 

Om uddannelsen 

Elektroteknologi er en engelsksproget kandidatuddannelse, der handler om 
at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske syste-
mer. Uddannelsen beskæftiger sig med samspillet mellem software og hard-
ware anvendt på elektriske kredsløb.  
 
Du kommer bl.a. til at arbejde med elektroniske systemer og komponenter 
og får indsigt i såvel avancerede teorier og metoder som i praktiske systemer 
og deres anvendelse i fx satellitter, robotter og vindmøller. Uddannelsen in-
deholder også fag som fx eksperimentel teknologi, dataindsamling, mikro-
kontroller og materialefysik. 
 

Adgangskrav 

DTU: Relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Fx:  
 Elektroteknologi  
 Elektro 
 Elektronik 
 Stærkstrøm 
 
Med en diplomingenøruddannelse skal du desuden have engelsk på B-ni-
veau. 
 
AU: relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Fx:  
 Fysik 
 Nanoscience 
 Elektro (diplomingeniør) 
 Kemi (med de rette tilvalg) 
 

Uddannelsesinstitution 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 
Aarhus Universitet (AU), Aarhus 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Produktionsvirksomheder - i deres udviklingsafdelinger. Fx inden for elkraft, 
audiologi, medikoelektronik, telekommunikation, radarteknologi, satellit-
kommunikation, robotteknologi og automation. Konsulent ved fx forsknings-
institutioner og patentbureauer. Ingeniørarbejde ognaturvidenskabeligt ar-
bejde.  

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/elektroteknologi  

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/natvid
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/natvid
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/elektroteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/elektroteknologi
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Uddannelse - ug.dk. 
EMBEDDED SOFTWARE SYSTEMS/INDLEJREDE SOFTWARESYSTE-

MER 

5219 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

 
 

 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, kommer du til at arbejde 
med analyse, verificering og test af indlejrede systemer. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen handler om softwareudvikling med særligt fokus på software 
til elektronik i brugsprodukter, transportsystemer, styring og regulering, te-
lekommunikation og sikkerhedssystemer.På kandidatuddannelsen lærer du 
at udvikle indlejrede softwaresystemer, netværk og distribuerede systemer. 
Du får det første år undervisning i programmering, semantik og verificering 
og lærer om distribuerede systemer og mobilt software. Du lærer også om 
systemudvikling samt om sikkerhedsanalyse og fejltolerance, og endelig får 
du undervisning i entrepreneurship. På uddannelsens andet år specialiserer 
du dig i indlejrede softwaresystemer. Der er mulighed for at tage et semester 
ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold i en virksomhed. 
  

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse i  fx datalogi eller software. 
Engelsk på mindst B-niveau. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg. 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Udvikler eller dataingeniør i danske og internationale it-virksomheder, der 
beskæftiger sig med udvikling af netværk og indlejrede systemer. 
Fx: Ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning 
og universitetsundervisning. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/indlejrede-softwaresystemer  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/indlejrede-softwaresystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/indlejrede-softwaresystemer
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Uddannelse - ug.dk. 
ENERGITEKNOLOGI 

 

8353 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Energiteknologi handler om energi i fremtiden og om at finde mere bæredyg-
tige energiløsninger, som også tager hensyn til klima og miljø. 

Om uddannelsen 

Du arbejder med udvikling af eksisterende og nye energiteknologier som fx 
vindmøller, biomasse, solceller og brændselsceller. Du lærer samtidig om 
energisystemer, livscyklusanalyse, ressourceøkonomi og lovgivning. På ud-
dannelsen arbejder du med udvikling af eksisterende og nye energiteknolo-
gier som fx vindmøller, kraftværker på biomasse, solceller og brændselscel-
ler. Det kan også være smart grids, som er intelligente kommunikations-sy-
stemer mellem forskellige elforbrugende produkter som fx elbiler, varme-
pumper eller køleskabe. Smart grid-løsningerne muliggør, at elforbrugende 
produkter automatisk kan tænde og slukke afhængig af elprisen, uden at for-
brugerens komfortniveau bliver reduceret.  
 
Uddannelsen har et praktisk og anvendelsesorienteret fokus kombineret 
med høj faglig teknisk videnskabelighed, og den giver en grundlæggende for-
ståelse for juridiske og økonomiske elementer, der er relevante for et energi-
system. Du vil kunne fungere som brobygger mellem energiteknologien og 
dertilhørende juridiske og politiske aspekter samt miljø, klima og bæredyg-
tighed. 

 

Adgangskrav 

Relevant bacheloruddannelse eller ingeniøruddannelse. Fx: 
 En bacheloruddannelse i energiteknologi. 
 En diplomingeniør i stærkstrømsteknik fra SDU med særlige valgfag. 

 

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Odense 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 
Fx inden for forskning, udvikling og formidling af teknologibaserede løsnin-
ger, systemer eller produkter inden for energiteknologiområdet. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/energiteknologi  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/energiteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/energiteknologi
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     x 

Uddannelse - ug.dk. ERHVERVSØKONOMI OG IT  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og sætter fokus på krydsfelterne 
mellem forretning og information og mellem forretning og informationstek-
nologi. 
 

Om uddannelsen 

Du lærer at anvende et helhedssyn mellem forskellige funktioner og forskel-
lige fagligheder i en organisation og får redskaber til at løse informations- og 
it-relaterede forandringer i en virksomhed.På kandidatuddannelsen lærer du 
at løse en bred vifte af opgaver i krydsfeltet mellem business, it og ledelse. 
Du lærer at arbejde med forretningsstrategi og it- og informationsstrategi, 
lige som du lærer at anvende informationsteknologi som et ledelsesredskab. 
Du får herunder færdigheder i at analysere, løse og lede informations- og it-
relaterede forandringsprocesser på strategisk, taktisk og operationelt ni-
veau. Erhvervs-økonomi handler bl.a. om, hvordan virksomheder drives øko-
nomisk, hvordan de planlægger og udvikler deres økonomi, laver regnskab 
og analyserer sig frem til forretningsmæssige muligheder på nye markeder. 
På det andet semester er der mulighed for at vælge en af følgende profiler: 

 Information Management 
 IT Management and Business Economics 

Man har også mulighed for ikke at vælge nogen profil.  
 

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse. Fx:  
 Erhvervsøkonomi - informationsteknologi, HA (it.) 
 Information Management 

Derudover skal du have engelsk på B-niveau. 

Uddannelsesinstitution 
Copenhagen Business School (CBS), København.  
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

I det private erhvervsliv, hvor du kan arbejde med it-udvikling, som konsu-
lent eller projektleder i en virksomhed. 
Fx:  at planlægge og udvikle brugen af et it-system til at løse opgaver inden 
for alt fra finansiering til videndeling. 
Fx: administrativt arbejde og udviklings- og programmeringsarbejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sam-

fundsvidenskabeligekandidatuddannelser/erhvervsoekonomi/erhvervsoekonomi-og-it  

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/samfundsvidenskabeligekandidatuddannelser/erhvervsoekonomi/erhvervsoekonomi-og-it
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/samfundsvidenskabeligekandidatuddannelser/erhvervsoekonomi/erhvervsoekonomi-og-it
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     x 

Uddannelse - ug.dk. IDRÆTSTEKNOLOGI 8257 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På den engelsksprogede uddannelse i idrætsteknologi lærer du at udvikle 
produkter til idræts- og sundhedsverdenen som fx ketsjere, gulvbelægning 
og tøj. 

Om uddannelsen 

Du vil bl.a. lære om udvikling og design og om avancerede materialer og tek-
nologier. Du vil få den nyeste viden inden for udvikling af fx sportsredskaber 
til gavn for optimering og forbedring af sportsresultater og til forebyggelse af 
skader. Uddannelsen handler om udviklingen af avancerede produkter til 
idræts- og sundhedsverdenen. Det kan fx være idræts- og træningsredska-
ber, aktivitetsmålere, sko, ketsjere, gulvbelægning og beklædning. Du får un-
dervisning i fag som fx: 
 Modellering af funktioner i kroppen 
 Måleteknik og signalbehandling 
 Anvendt idrætsteknologi 
 Materialers mekaniske egenskaber 
Idrætsteknologi kombinerer fagområderne natur-, sundheds- og ingeniørvi-
denskab og fokuserer på nye og avancerede materialer i dette tværvidenska-
belige miljø.  
 
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsesti-
mer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår 
på engelsk. Uddannelsens engelske betegnelse er Sports Technology.  
 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse. Fx: 

 En bacheloruddannelse i idræt  

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

I industrien inden for idræts-, trænings- og rehabiliteringsudstyr.  
Fx: rådgivning, projektledelse eller produkt- og procesudvikling – eller inge-
niørarbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/oevrigetekniskvidenskab/idraetsteknologi  

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigetekniskvidenskab/idraetsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigetekniskvidenskab/idraetsteknologi
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     x 

Uddannelse - ug.dk. INFORMATIK  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Informatik kand.2år 6418 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen i informatik giver dig øget viden om computere som 
formidlingsredskab i forskellige sammenhænge. 

Om uddannelsen 

Informatikuddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med computeren som 
teknologi og som arbejdsredskab og kommunikationsmiddel. 
På kandidatniveau undervises du i emner inden for forandrings- og organisa-
torisk ledelse, ligesom du lærer om evaluering, sikkerhed og strategi i forbin-
delse med anvendelsen af it inden for specifikke fagområder. Du får en avan-
ceret viden om de brugssituationer, som moderne it kan indgå i. 
Overordnede vidensområder er: kommunikationsdesign, kommunikations-
tilrettelæggelse og processer samt analyse og realisering af it-anvendelser. 
Der kan fx være undervisning i: 
 Læring, netværk og organisering 
 Værktøjer til udvikling af mobile applikationer 
 Menneske-maskin interaktion 
 Systemudvikling 
 It-sikkerhed og systemarkitektur 
 It-anvendelser inden for specifikke domæner 

 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse. Der kan være forskel i adgangskravene på de 
enkelte universiteter.  

Uddannelsesinstitution 
Roskilde Universitet (RUC) 
Aalborg Universitet (AAU) 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

It-branchen både det offentlige og det private. Arbejde med it-orienterede 
design-, udviklings- og evalueringsopgaver, systemudvikling, programme-
ring og design samt journalistik, skribent- og mediearbejde. 
 

 

www-link:  https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvi-

denskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/informatik 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/informatik
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/informatik
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Uddannelse - ug.dk. INFORMATIONSARKITEKTUR  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På den engelsksprogede uddannelse i informationsarkitektur lærer du at de-
signe og udvikle indhold og struktur i digitale informationssystemer, fx på in-
ternettet. 

Om uddannelsen 

Du får mulighed for at løse forskellige designopgaver og udvikle teoretiske 
og praktiske informationsløsninger. Uddannelsen lærer dig at skabe bruger-
venlige koncepter, der passer til den givne kontekst.På uddannelsen i infor-
mations-arkitektur lærer du at designe og udvikle indhold og struktur i for-
skellige informationssystemer, fx hjemmesider og softwareprogrammer. Du 
får undervisning i fag som: 

 Informationsarkitekturens retorik 
 Retorik 
 Design 
 Kategorisering 
 Vidensorganisering 
 Databaser 
 Designværktøjer 

Du arbejder med sammenhængen mellem form og indhold og lærer om be-
grebet 'persuasive design', som handler om, hvordan man motiverer bru-
gerne til at bruge informationssystemet på en bestemt måde. Persuasive de-
sign tager udgangspunkt i brugeren og den situation, han eller hun befinder 
sig i. En vigtig del af arbejdet med at udvikle informationssystemer handler 
derfor også om at undersøge og forstå de opgaver, arbejdsgange, holdninger 
og behov, brugeren af systemet har. Kandidatuddannelsen sker i et samar-
bejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.  

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Fx:  
 Humanistisk informatik 
 Dansk i kombination med et tilvalgsfag 
 Engelsk - sprog og internationale studier 
 International virksomhedskommunikation 
 Informatik 
 Journalistuddannelsen 
 Lærer i folkeskolen 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Allborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Informationsarkitekt på websites eller på anden software. Fx i softwarehuse, 
netbaserede virksomheder eller større virksomheder, der udvikler og vedli-
geholder egne samarbejds- og videndelingssystemer (ofte i form af intranet). 
Fx: udvikling og omlægning af organisationers og virksomheders informati-
onssystemer, informationshåndtering og samarbejdsmønstre. 
Fx: systemudvikling, programmering og design.  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandi-

datuddannelser/oevrigehumaniora/informationsarkitektur  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/informationsarkitektur
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/informationsarkitektur
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Uddannelse - ug.dk. 
INFORMATIONSTEKNOLOGI 

 

8307 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen foregår på engelsk og lærer dig om design og brug af bereg-
ningskomponenter til software- og hardwaresystemer. 

Om uddannelsen 

Du får undervisning i fag inden for fx softwareudvikling, interaktionsdesign, 
pålidelighedskrav og digitale systemer og bliver i stand til at arbejde med 
komplekse it-systemer og finde løsninger til tekniske problemer. It er en stor 
del af vores hverdag via computere, mobiltelefoner, computerspilsmaskiner 
og andre maskiner, som man kan finde, bl.a. i produktionen, energisektoren 
m.fl. Du lærer om design og brug af beregningskomponenter til såvel soft-
ware som hardware. Sikkerhed og sikre systemer, algoritmer og logik, sy-
stemintegration, distribuerede og indlejrede systemer, programmelkon-
struktion og digitale systemer er blandt uddannelsens nøgleord. Du 
kan vælge en af følgende specialiseringer: 
 Digitale systemer 
 Effektiv og intelligent software 
 Indlejrede og distribuerede systemer 
 Pålidelige softwaresystemer 
 Software Engineering 
 Computersikkerhed 
 

Adgangskrav 

Relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Fx:  
 En bacheloruddannelse fra DTU i softwareteknologi 
 En diplomingeniøruddannelse fra DTU i it eller i internetteknologi og 

økonomi 
 En bacheloruddannelse i it, software, datalogi eller softwareudvikling 
Med en diplomingeniøruddannelse skal du desuden have engelskkundska-
ber, der svarer til engelsk på mindst B-niveau. 
 

Uddannelsesinstitution 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Civilingeniør i informationsteknologi: it-branchen i udvikling af både soft-
ware- og hardwareprodukter. Eller fx: til mobiltelefoner, forretningssyste-
mer, spilindustrien samt udvikling af administrative systemer til større virk-
somheder. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/informationsteknologi  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/informationsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/informationsteknologi
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Uddannelse - ug.dk. INFORMATIONSVIDENSKAB 5465 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Informationsvidenskab handler om kommunikation, mennesker og tekno-
logi. På kandidatuddannelsen får du uddybet din viden fra bacheloruddan-
nelsen. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen kæder it sammen med læringsteori, viden om kommunikation 
og den menneskelige erkendelse og gør dig i stand til at varetage specialise-
rede it-relaterede erhvervsfunktioner.Kandidatuddannelsen i informations-
videnskab tager udgangspunkt i menneskers brug af og omgang med infor-
mations- og kommunikationsteknologi. Den fokuserer især på de sider af it, 
som beskæftiger sig med udvikling af menneskers og organisationers kom-
munikation via it. På uddannelsen lærer du at analysere og vurdere, hvilken 
betydning forandringerne inden for informationsteknologien medfører for 
mennesker, virksomheder og samfund. Du lærer at forberede og iværksætte 
undersøgelser af menneskers adfærds- og tænkemåder samt deres organise-
ring i relation til udvikling af ikt-systemer. Du får herunder en række analyti-
ske og praktiske redskaber inden for organisationsteori, kommunikationste-
ori og læringsteori. Du får også indsigt i designudvikling, systemudvikling og 
programmeringsteorier. 
 

Adgangskrav 

Aalborg Universitet (AAU): En relevant bacheloruddannelse. Fx: 
 Humanistisk informatik 
 Informatik 
 Informationsteknologi 
 Medialogi 

Aarhus Universitet (AU): En relevant bacheloruddannelse, der følger en af 
kandidatuddannelsens fire linjer: A, B og C samt digitalt liv: 

 A-linjen: bachelorer i informationsvidenskab som grundfag, dvs. de 
første to år af bacheloruddannelsen. 

 B-linjen: en humanistisk bacheloruddannelse (dog undtaget bachelo-
rer med grundfag eller supplering i informationsvidenskab eller da-
talogi). 

 C-linjen: Ba. med tilvalg i informationsvidenskab. 
 Digitalt liv: en vilkårlig humanistisk eller samfundsfaglig bachelorud-

dannelse (dog undtaget bachelorer med centralt fag i informationsvi-
denskab eller digital design). 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg  
Aarhus Universitet (AU)  

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Inden for informationssektoren i både den offentlige og private sektor.  
Fx: som systemudvikler, teknologikonsulent, informationstilrettelægger eller 
underviser i it. 
Fx: udviklings- og programmeringsarbejde og arbejde med joumalistik og 
kommunikation. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humani-

stiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab
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Uddannelse - ug.dk. INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFORMIDLING 5465 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen har du i højere grad mulighed for selv at forme din 
uddannelse med forskellige tilvalg af moduler. 

Om uddannelsen 

Det kan bl.a. være moduler i kulturformidling og kommunikation, systemeva-
luering og brugerstudier eller informations- og kulturstudiers teorier og tra-
ditioner.På kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformid-
ling lærer du om interaktionen mellem mennesker, it, information og kultur. 
Du får videnskabelige og praktiske kompetencer inden for informationsarki-
tektur og systemdesign, brugerstudier, kulturformidling samt vidensproduk-
tion og -formidling. Arbejdet foregår inden for følgende temaer: 

 Innovation ved biblioteker 
 Forskningsanalyse 
 Informationssystemer og interaktionsdesign 
 Informationskompetence 
 Kulturformidling 
 Videns- og informationsteori 

Uddannelsen er bygget op omkring faste moduler og valgfrie moduler. I de 
faste moduler arbejder du med aktuelle temaer og problemstillinger inden 
for de ovennævnte forskningsprogrammer. Herudover vælger du et antal 
moduler på 15 ECTS fra mindst en af tre følgende specialiseringer: informati-
onsarkitektur og brugerstudier, kultur, medier og digitalitet samt videnspro-
duktion og -processer. 
 

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse. Fx:  
 Bacheloruddannelse i informationsvidenskab og kulturformid-

ling/biblioteks- og informationsvidenskab 
 Uddannelsen til bibliotekar DB 

Uddannelsesinstitution 
Det Informationsvidenskabelige Akademi, KU – København og Aalborg. 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Research, kulturprojekter, videndeling og informationshåndtering, informa-
tionsspecialist, researcher eller web-chef . 
I it-firmaer, kulturbevarende organisationer, konsulentvirksomheder, advo-
katfirmaer og biblioteker. 
Fx: bibliotekar- og arkivararbejde og it og teleteknik. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humani-

stiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab-og-kulturformidling  

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab-og-kulturformidling
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/informationsvidenskab-og-kulturformidling
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Uddannelse - ug.dk. 
INNOVATIVE COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND 

ENTREPRENEURSHIP 
/Innovativ kommunikationsteknik og entreprenørskab 

8344 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Multimedieteknologi kand.2 år 
6266 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

The programme combines a technical knowledge of communications tech-
nologies and converging media with creativity, market and user awareness. 
Uddannelsen, der er engelsksproget, kombinerer teknisk viden om kommu-
nikationsteknologier inden for mobiltelefoni, internet og digitalt tv med kre-
ativitet og markedsforståelse. 

Om uddannelsen 

You will learn about new technology developments in a global perspective 
and you will study the social, commercial, regulatory and ethical framework 
for their use. You will also study standards and development tools and how 
to develop user-friendly concepts, applications and services with a commer-
cial potential. 
Med udgangspunkt i det globale marked for medieteknologier og viden om 
brugeradfærd lærer du at udvikle nye tjenester og løsninger, og du får en for-
ståelse af de sociale, markedsmæssige og etiske rammer for teknologiernes 
anvendelse.Uddannelsen giver dig et indblik i den nyeste udvikling inden for 
informations-, kommunikations- og medieteknologier, og du lærer at forstå 
disse teknologier og deres potentiale. I løbet af uddannelsen får du kendskab 
til de vigtigste standarder og udviklingsværktøjer. Interaktive medier og so-
ciale netværk udgør i dag en vigtig udviklingstendens, og du lærer at forstå, 
hvad der foregår "bag kulissen" på Facebook, YouTube og lignende internet-
sider. Du får desuden en forståelse af samspillet mellem de markedsaktører, 
som skal bidrage til implementeringen af tjenester og løsninger. Du lærer at 
bruge denne viden til udvikling af innovative tjenester, applikationer og løs-
ninger, der retter sig mod konkrete behov i folks hverdag og har et forret-
ningspotentiale. Det kan fx være Cloud Computing, grøn ikt eller intelligente 
transportsystemer. Du lærer også at analysere brugerbehov og at forstå, 
hvordan brugere og teknologier påvirker hinanden, og hvordan brugere op-
lever dem som noget, der skaber værdi i hverdagen. Du får bl.a. undervisning 
i emner som: 
 Internet-, kommunikations- og broadcastteknologier og konvergerende 

medier 
 Services og platforme 
 Udvikling af brugervenlige applikationer, løsninger og tjenester 
 Forretningsudvikling og forretningsmodeller 
 Sikkerhed, fortrolighed og lovmæssige/etiske aspekter 
 Anvendelse af it og kommunikationsteknologi i virksomheder og organisa-

tioner 
 Kognitivt design af radiosystemer 
 Telemedicin (særligt anvendelsesområde med høje krav til sikkerhed og 

robusthed) 
Du kan specialisere dig inden for følgende områder: 
 Service Development 
 Business Development 

Adgangskrav 

En relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Fx:  
 Datalogi (bachelor) 
 Medialogi 
 Elektronik og it (bachelor) 
 It-, kommunikations- og medieteknologi (bachelor) 
 Internetteknologier og computersystemer (bachelor) 
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 Softwareteknologi (bachelor) 
Samt: Engelsk på B-niveau.  

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), København 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Inden for tele-, it- og medie-området. 
Hos udstyrsproducenter, infrastrukturselskaber, indholdsleverandører, ser-
viceudbydere, konsulentvirksomheder, uddannelses- og forsknings-instituti-
oner samt offentlig administration. 
Fx:  konkret udvikling af nye koncepter, tjenester og løsninger eller med en 
mere konsulentorienteret profil, strategi og forretningsudvikling. 
Fx: inden for udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/innovativ-kommunikationsteknik-og-

entreprenoerskab  

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/innovativ-kommunikationsteknik-og-entreprenoerskab
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/innovativ-kommunikationsteknik-og-entreprenoerskab
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/innovativ-kommunikationsteknik-og-entreprenoerskab
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. 
INTELLIGENT RELIABLE SYSTEMS/INTELLIGENTE PÅLIDELIGE SYSTE-

MER 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Intelligent Reliable Systems covers the design and development of electronic 
and computer software and hardware systems.Uddannelsen foregår på en-
gelsk og lærer dig om intelligente og pålidelige systemer inden for elektronik 
og softwareteknologi. 

Om uddannelsen 

You will work with process control, reliability demands, fault detection and 
diagnosis in dynamic software- and hardware systems. You study areas such 
as software development, intelligent reliable systems, efficient and intelli-
gent software and knowledge-based systems.  
Du vil komme til at beskæftige du dig med proceskontrol, pålidelighedskrav, 
fejldetektion og diagnose i software- og hardwaresystemer. I undervisningen 
forenes den teknisk/teoretiske side med den praktiske. Uddannelsen giver 
dig viden om automatiseringssystemer, kontrol- og overvågningssystemer 
samt fejlbehandling og -diagnose. Du lærer at udvikle intelligente pålidelige 
systemer og planlægge implementeringen i det praktiske arbejde med auto-
matiseringsprocesser. Du beskæftiger dig også med proceskontrol og krav til 
it-systemers pålidelighed og lærer om fejlfinding og reguleringsteknik i dy-
namiske software- og hardwaresystemer. Du kan fx specialisere dig inden for 
emner som: 

 Calibration and control of an intelligent electro-hydraulic valve 
 Optimal ventilation control for living quarter at an offshore oil & gas 

platform 
 Smart braking system for modern wind turbines 
 Energy-efficient superheat control for commercial refrigeration sys-

tems 
 Intelligent anti-slug control for offshore oil and gas production 

 

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse. Fx:  
 IT, Communication and New Media 
 Elektronik og datateknik 
 Elektronik og it 
 Interneteknologier og computersystemer 
 Datalogi 

Samt: Engelskkundskaber, der svarer til mindst B-niveau. 

Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet (AAU), Esbjerg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Automatiseringskonsulent inden for it-branchen, hospitalssektoren, bygge-
branchen, transportbranchen, skibsfart m.fl. 
Fx: inden for forskning i relation til automatiseringsteknikker, pålidelighed 
og intelligensanvendelse. 
Fx:  inden for udviklings- og programmeringsarbejde samt ingeniørarbejde. 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/intelligente-paalidelige-systemer  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/intelligente-paalidelige-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/intelligente-paalidelige-systemer
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. 
INTERAKTIONSDESIGN 

 

5774 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen i interaktionsdesign, der foregår på engelsk, sættes 
fokus på design af interaktion og samspillet mellem fysisk design og interak-
tive egenskaber. Uddannelsen forventes udbudt fra 2017. 

Om uddannelsen 

Du lærer på uddannelsen at arbejde professionelt med design, konstruktion 
og evaluering af interaktive produkter, og du får kompetencer inden for både 
design- og brugerorienteret innovation. Uddannelsen, der retter sig mod in-
dustrielt design og interaktionsdesign, kombinerer elementer fra fagområ-
derne interaktionsdesign, datalogi og industriel design.  
Du vil bl.a. blive undervist i avanceret menneske-maskine interaktion, pro-
grammering og systemudvikling. Du lærer at vurdere kvaliteten af avanceret 
interaktionsdesign og at analysere komplicerede interaktionsdesignproble-
mer. Desuden lærer du at konstruere avancerede prototyper og at arbejde 
med systemudviklingsprocesser fra a-z. Du undervises i fag som fx: 
 Software engineering 
 Fremtid, teknologier og form 
 Avanceret programmering 
 Realtids interface og interaktioner 
 Entreprenørskab 
Uddannelsen giver dig også viden om iværksætteri og forretningsudvikling i 
forhold til interaktionsdesign. 
 

Adgangskrav 

Relevant bacheloruddannelse.Fx:  
 Interaktionsdesign 
 Informationsteknologi 
 Medialogi 
 Datalogi 
 Digital Design 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

I videnstunge virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af interakti-
onsdesign. Fx: udvikling af moderne it-systemer med fokus på brugerople-
velse, anvendelseskvalitet og æstetik – eller udviklings- og programmerings-
arbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvi-

denskabeligekandidatuddannelser/oevrigenaturvidenskab/interaktionsdesign  

 

  

https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigenaturvidenskab/interaktionsdesign
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigenaturvidenskab/interaktionsdesign
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     X 

Uddannelse - ug.dk. INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen i interaktive digitale medier lærer du at designe og udvikle 
it-produkter, der både kan indeholde billeder, lyd, tale og video.  

Om uddannelsen 

Du lærer om den teoretiske baggrund for design af og formidling via interak-
tive medier, lige som du arbejder med den bagvedliggende teknologi i datalo-
giske fag. Tværfaglighed er et vigtigt element i kandidatuddannelsen. Du læ-
rer at analysere og planlægge produktionen af et multimediesystem ud fra fx 
et arbejdsmæssigt, et kulturelt og et teknologisk perspektiv. Uddannelsen be-
står af fire fagområder: 
 Æstetik, hvor du studerer mediernes formsprog og teorier om kultur og 

formsprog generelt 
 Datalogi, hvor du lærer, hvordan du konkret kan udvikle et multimedie-

produkt, så det bliver et teknisk velfungerende system 
 Design og informationsvidenskab, som handler om processen i forbin-

delse med udviklingen af et multimedieprodukt og relationen til den 
sammenhæng, det skal bruges i 

 Projekstyring, hvor du lærer at arbejde sikkert og effektivt i projekter 
Tilsammen giver de fire områder dig forudsætninger for at analysere, ud-
vikle, designe og konstruere forskellige multimedieprodukter. Herudover 
kan du tage en række valgfrie fag, så du kan specialisere dig i den retning, du 
ønsker. Det kan fx være et område som grafik eller computerspil, men det 
kan også være områder som undervisning eller formidling via multimedier. 
Der er også kurser i nye medier og nye mobile medieplatforme. 
 

Adgangskrav 

Relevant bacheloruddannelse. Fx:  
 Datalogi 
 Art and Technology 
 Kommunikation og digitale medier (humanistisk informatik) 
 Medialogi 
 Lærer (professionsbacheloruddannelse) 
Du skal desuden have et solidt kendskab til it på brugerniveau. Be-
mærk: Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen.  

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Alt efter specialisering kan du arbejde med udvikling og produktion af multi-
mediesystemer inden for fx undervisningsmaterialer, it-systemer til virk-
somheder eller spiludvikling. 
Fx: Udvikling eller produktion af interaktive mediesystemer inden for fx un-
dervisningsmaterialer, it-systemer til virksomheder eller spiludvikling. 
Fx: analyse og vurdering af multimedieprodukter og produktion.  
Fx som it-konsulent eller udvikler. Med opgaver primært udviklings- og 
forskningsorienterede eller driftsorienterede. 
Fx: systemdvikling, programmering og design.  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandi-

datuddannelser/oevrigehumaniora/interaktive-digitale-medier  

 

https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/interaktive-digitale-medier
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/interaktive-digitale-medier
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. IT OG KOGNITION 6740 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Den tværfaglige uddannelse i it og kognition er engelsksproget og handler 
om, hvordan man skaber it-produkter, der kan gøre hverdagen lettere for 
mennesker. 

Om uddannelsen 

Du får forståelse for, hvordan mennesker kommunikerer med hinanden og 
med deres omgivelser. Du lærer at udvikle avanceret teknologi i overenstem-
melse med brugeres reaktionsmønstre og kommunikationsevner. Kognition 
handler bl.a. om den måde, vi tænker, lærer og opfatter ting på. Uddannelsen 
handler om at udvikle teknologi, hvor avanceret it fungerer på baggrund af 
en forståelse for menneskers reaktionsmønstre og kommunikations- og in-
teraktionsevner. Du får undervisning i både tekniske fag og i kognitionsfag, 
som tilsammen giver dig en bred teoretisk og tværfaglig viden. Uddannelsen 
bygger på fagområderne: psykologi, datalogi og sprogteknologi. 
 

Adgangskrav En relevant bacheloruddannelse. 

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet (KU), København 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse. 

Jobmuligheder 

Inden for forskning og udvikling.  
Inden for medie- og finansverdenen eller oplevelses- og læringsindustrien. 
Fx: universitetsundervisning, medie, kultur, turisme, idræt og underhold-
ning. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humani-

stiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/it-og-kognition  

 

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/it-og-kognition
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/it-og-kognition
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 8229 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen handler om, hvordan du med viden om kommunikationsteori 
og programmering bruger og udvikler it i en virksomhed eller en organisa-
tion. 

Om uddannelsen 

Du lærer at arbejde praktisk med programmering og udvikling af systemer, 
og du får indsigt i, hvordan en organisation er bygget op. Du får desuden fær-
digheder i at benytte såvel strategiske, organisatoriske som kommunikati-
onsmæssige elementer, når du skal udvikle og implementere nye it-syste-
mer. Uddannelsen i it, kommunikation og organisation sætter fokus på ud-
viklingen og anvendelsen af ny informationsteknologi i virksomheder og or-
ganisationer. På uddannelsen arbejder du med it på et teknisk, organisato-
risk og strategisk niveau. Du lærer at planlægge og styre opgaver, der invol-
verer udvikling og brug af it i organisationer, og du lærer at formidle viden 
om it til brugere i og uden for virksomheden. Uddannelsen indeholder tre 
hovedområder: 
 Organisation, som bl.a. omfatter organisationskultur, organisationsformer, 

organisationsudvikling og -forandring, virksomhedsstrategi, forretnings-
strategi og ledelse 

 Kommunikation, som omfatter kommunikationsteori, kommunikations-
former og -teknologi, intern og ekstern kommunikation i organisationer, 
organisatoriske kommunikationsprocesser og kommunikationsstrategi 

 Informationsteknologi med fokus på redskaber og teknik i forbindelse 
med udvikling af it-baserede informations- og kommunikationssystemer i 
organisationer, herunder analyse, design og konstruktion 

 

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse. Samt grundlæggende viden inden for to af 
følgende seks fag: 
 Erhvervsøkonomi 
 Organisation 
 Systemarkitektur 
 Web 
 Marketing 
 Kommunikation 
Eller fx: it-baggrund med en bacheloruddannelse i  
it, datalogi, informationsvidenskab  
Eller fx: en diplomingeniøruddannelse i informations- og kommunikations-
teknologi.  

Uddannelsesinstitution Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Aarhus 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Planlægning og koordinering af kommunikationsopgaver i virksomheder på 
ledelsesplan, løse formidlings- og kommunikationsopgaver på et teknisk og 
metodisk niveau og indgå aktivt i alle dele af en systemudviklingsproces.  
Fx: projektleder, it-udvikler, marketing manager og forretningsudvikler. 
Fx: inden for administrativt arbejde, systemudvikling, programmering og de-
sign. 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabe-

ligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-kommunikation-og-organisation  

 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-kommunikation-og-organisation
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-kommunikation-og-organisation
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. IT, LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTILLING  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen giver dig kendskab til teorier og metoder om it, læring 
og didaktisk design. 

Om uddannelsen 

Du lærer om teknikker og teknologier, der kan benyttes til samarbejde og 
kommunikation i et it-integrerende læringsrum.På kandidatuddannelsen i it, 
læring og organisatorisk omstilling lærer du at arbejde med sociale medier 
og digitale læringsplatforme eller læringsspil i undervisningssammenhænge. 
Du vil bl.a. få undervisning i emner som: 

 It og læring 
 Net-baseret kommunikation 
 It-didaktisk design 
 Interkulturel læring 
 Innovationsprocesser 
 Ledelse og organisation 
 Organisatoriske forandringsprocesser 

Uddannelsen er opbygget i moduler omkring et fagligt område, og du kan ar-
bejde med emnerne enten individuelt eller i en projektgruppe. 
 

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse:  
Fx: Humanistisk informatik (Kommunikation, Informationsvidenskab og In-
teraktive digitale medier) 
Fx: anden relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, der giver 
kompetencer inden for videnskabsteori og metode samt inden for mindst to 
af følgende områder: 

 Læring, pædagogik og uddannelsesforskning 
 Informationsteknologi, informatik og informationsvidenskab 
 Faglig formidling og fagdidaktik 
 Kommunikation, kultur og globalisering 
 Forandring i organisationer 

 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), København og Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Integration af it i institutioner, virksomheder og organisationer eller med 
jobfunktioner i relation til udvikling og gennemførelse af it-integrerende un-
dervisning på forskellige niveauer. 
Projektleder, proceskonsulent, HR-medarbejder, pædagogisk it-konsulent, e-
læringskonsulent, designer af undervisningsmidler og lignende. 
Inden for udviklings- og programmeringsarbejde, undervisning og vejled-
ning. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannel-

ser/oevrigehumaniora/it-laering-og-organisatorisk-omstilling  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/it-laering-og-organisatorisk-omstilling
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/it-laering-og-organisatorisk-omstilling
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. IT-DESIGN OG APPLIKATIONSUDVIKLING  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, får du indsigt i innovation, 
interaktionsdesign, brugervenlighed, udviklingsprocesser, kravstyring og 
projektledelse i relation til arbejdet med softwarekonstruktion. 

Om uddannelsen 

Du lærer at designe og udvikle it-systemer, så de skaber værdi for virksom-
heder, kunder og borgere. På uddannelsen i it-design og applikationsudvik-
ling lærer du at konstruere og integrere software i en systematisk udvik-
lingsproces. Du vil også få grundlæggende færdigheder inden for program-
mering og databaser. 
Du får indsigt i de terorier, teknologier, metoder og teknikker, der bruges i 
forbindelse med udvikling af software, lige som du får kendskab til projektle-
delse og lærer at vurdere teknologiernes muligheder og begrænsninger. I lø-
bet af uddannelsen kommer du til at arbejde med emner som: 
 Systemanalyse og design 
 Design og evaluering af brugergrænseflade 
 Programmering 
 Brugercentreret og innovativ softwareudvikling 
 Softwarekonstruktion 
 Software innovation 
 Databaser 
 

Adgangskrav 

Relevant bacheloruddannelse. Fx fra humaniora, samfundsvidenskab eller 
design kan give adgang til uddannelsen.  
Du skal desuden have engelsk på mindst B-niveau. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

it-leder, it-analytiker, it-konsulent eller it-projektleder i fx it-servicevirksom-
heder, den finansielle sektor, den offentlige sektor, interesseorganisationer 
eller rådgivnings- og konsulentbranchen. Eller 
inden for udviklings- og programmeringsarbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-design-og-applikationsudvikling  

 

  

https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-design-og-applikationsudvikling
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-design-og-applikationsudvikling
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Uddannelse – ug.dk. IT-LEDELSE  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT-ledelse kand.2år 8350 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På uddannelsen lærer du at opbygge systemer inden for elektronik, datatek-
nik og telekommunikation samt at styre kvaliteten i udviklingsopgaver. 

Om uddannelsen 

På kandidatuddannelsen lærer du på baggrund af en række teorier og model-
ler at arbejde innovativt og forretningsorienteret med udvikling ved hjælp af 
it. 
Du lærer, hvordan man udvikler og implementerer it, så det skaber værdi for 
virksomheden eller organisationen, ligesom du lærer at lede it-udviklings-
projekter. 
Du lærer også at lede og udføre it-baseret organisatorisk udvikling, fx som 
forretningsudvikler eller konsulent. 
 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: it-leder, it-projektchef, forretningsanalytiker eller konsulent i private el-
ler offentlige virksomheder.  Fx rådgivnings- og konsulentbranchen. Fx: sy-
stemudvikling, programmering og design. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sam-

fundsvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigesamfundsvidenskab/it-ledelse 

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/samfundsvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigesamfundsvidenskab/it-ledelse
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/samfundsvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigesamfundsvidenskab/it-ledelse
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Uddannelse - ug.dk. 
IT-PRODUKTDESIGN 

 

5212 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen er en engelsksproget og handler om designprocesser, 
brugergrænseflader og udvikling af metoder til brugerinvolvering. Du lærer 
at udvikle it-produkter med fokus på brugeren og dennes behov. 

Om uddannelsen 

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk, og du vil ofte indgå i projektar-
bejde, hvor du kommer til at samarbejde med både virksomheder og bru-
gere. It-produktdesign er en designuddannelse med fokus på brugerens og 
andre interessenters rolle i udviklingen af nye produkter, der indeholder it. 
Det kan fx være apparater til hjemmet, industrielle styringer og censorer, 
medicinsk udstyr eller fritidsprodukter - alt fra kaffemaskiner til store indu-
strianlæg. Udviklingen af it handler ikke kun om teknik, men tager også ud-
gangspunkt i brugernes behov. På uddannelsen studerer du brugernes ad-
færd i forbindelse med brugen af produkter, der indeholder it. Brugeradfærd 
kan fx handle om, hvordan brugerne finder frem til den information, de sø-
ger. Du lærer også, hvordan man kan inddrage brugerne og de øvrige interes-
senter i selve designprocessen. Uddannelsen er både praktisk og teoretisk. 
Du studerer forskellige teorier og metoder til udvikling af nye produkter og 
lærer bl.a., hvordan man tilrettelægger og styrer processen omkring udvik-
lingen af et produkt i samarbejde med en virksomhed. 
 
Uddannelsens engelske betegnelse er IT Product Design. Du afslutter kandi-
datuddannelsen med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager ½ 
år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. 
 

Adgangskrav 

En bacheloruddannelse inden for fx antropologi, erhvervsøkonomi, er-
hvervssprog, industridesign, grafisk design eller ingeniørområdet. 
 
Du skal desuden have kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B. 

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Unversitet (SDU), Kolding 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Afhænger af din bacheloruddannelse og det område, du har fokuseret på i 
kandidatuddannelsen. 
Fx ingeniør eller industridesigner: udvikling.  
Fx handelsuddannelse: management.  
Fx sproglig eller grafisk baggrund: brugervejledninger og grafiske bruger-
grænseflader. 
Fx: administrativt arbejde, systemudvikling, programmering og design. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-produktdesign  

 

 

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/administrativtarb
https://www.ug.dk/job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-produktdesign
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/it-produktdesign
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Uddannelse – ug.dk. IT PRODUKTUDVIKLING  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT-produktudvikling kand.2år 8349 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen, der er engelsksproget, handler om udvikling af nye it-produk-
ter, der rækker ud over traditionelle computere. Det kan fx være inden for 
sundhedssektoren, hvor der i stigende grad benyttes medicotekniske it-pro-
dukter. 

Om uddannelsen 

It-produkter er en fast del af vores hverdag. Det gælder både små ting som 
mobiltelefoner, mp3-afspillere og GPS-systemer i biler og større produkter 
som fx robotter anvendt i virksomheder og andre steder. 
I løbet af uddannelsen får du bl.a. undervisning i datalogiske fag som pro-
grammering, web-teknologi, informationssystemer, datastrukturer og sy-
stemudvikling, men du lærer også om design og interaktionsdesign, innova-
tion og projektstyring. 
I løbet af uddannelse skal du følge kurser inden for tre områder: 
 Interaktionsdesign for pervasive computing 
 Avanceret webteknologi 
 Fysisk og rumligt interaktionsdesign 

Du kan også selv sammensætte din erhvervsprofil, hvor du i stedet for de fa-
ste profiler frit vælger at tilføje studier uden for faget svarende til et omfang 
af 30 ECTS. 
Herudover skal du gennemføre et innovationsprojekt samt via valgfrie kur-
ser specialisere dig inden for fx teknisk video og lyd, strategisk design eller 
computergrafik. 
 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 
Aarhus Universitet (AU), Aarhus 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

 
Fx inden for udvikling af it-produkter og applikationer, der består af nye for-
mer for digitale og fysiske grænseflader suppleret med web-baserede tjene-
ster.  
Fx inden for udvikling af nye medier og navigationsudstyr til biler, nye mo-
bilanvendelser, nye typer af energi og mediestyringsudstyr til hjemmet, ople-
velses- og læringsinstallationer til bl.a. museer. 
Fx: it produktudvikler, interaktionsdesigner, designprocess manager, appli-
cation developer, web-udvikler og it-arkitekt. 
Fx: systemudvikling, programmering og design. 
 

 

www-link:  https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvi-

denskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/it-produktudvikling 

 

 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/it-produktudvikling
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/it-produktudvikling
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Uddannelse - ug.dk. IT OG SUNDHED 
 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT-sundhed kand.2år 6987 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen i it og sundhed får du et fagligt grundlag for at 
kunne deltage i udviklingen af det dataunivers, der er grundlaget for fremti-
dens sundheds- og velfærdsteknologi. 

Om uddannelsen 

Uddannelsens tværfaglighed lærer dig at forstå brugernes behov, organisati-
onernes krav og de nye teknologier i forhold til den medicinske verden. 
På første semester af uddannelsen introduceres du bl.a. til emner inden for: 
 Patientforløb – sygdom, diagnostik og behandling 
 Medicinsk teknologisk innovation og samfund 
 Python programmering 
 Bioinformatik 
 Datahåndtering i sundhedssektoren 

På tredje semester vælger du et af to specialiseringsforløb: 
 Systembiologi, der handler om kroppens byggesten og sekvenser samt 

systembiologi og bioinformatik, hvor du med udgangspunkt i en biolo-
gisk model får undervisning i modellering og dataintegration. 

 Sundheds-it, hvor der arbejdes med sundhedsinformationssystemer, 
sundhedsteknologi og sundhedsrelateret velfærdsteknologi. 

 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet (KU) 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: inden for sundhedssektoren: anvendelser, implementering og vejledning 
i sundhedssektorens forskellige miljøer fra patientens til de specialiserede 
hospitalsafdelingers miljøer. Fx: udvikling af udstyr og kommunikation i for-
bindelse med overvågning og behandling af patienter. 
Projektleder, udvikler eller forsker – i den offentlige og den private sektor 
såvel som nationalt og internationalt. 
Fx: administrativt arbejde, udviklings- og programmeringsarbejde. 
 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenska-

beligekandidatuddannelser/it-og-sundhed  

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/administrativtarb
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/it-og-sundhed
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/it-og-sundhed
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Uddannelse - ug.dk. KOGNITION OG KOMMUNIKATION 
 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Kognition-kommunikation kand.2år 6744 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen er en engelsksproget kandidatuddannelse, der giver dig en teo-
retisk indsigt i grundlæggende aspekter ved den menneskelige erkendelse. 

Om uddannelsen 

Kognition handler om tanker og viden. På uddannelsen får du overblik over 
forskellige kognitionsvidenskabelige, kommunikationsteoretiske og filosofi-
ske teorier om sansning, tænkning, følelser og handling, der er af betydning 
for forståelsen af, hvordan kommunikation fungerer. 

Du lærer om de psykologiske og sociale processer, der har betydning for, 
hvordan man bruger kommunikation i audiovisuelle medier, computerme-
dier og face-to-face-kommunikation. Du lærer blandt andet at analysere og 
forstå processerne i interaktionen mennesker imellem eller mellem menne-
sker og maskiner. 

Uddannelsen giver dig også indsigt i teorier om fiktion, spil og design og læ-
rer dig at analysere konkrete medieprodukter og deres brug. 

 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet (KU) 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

 
Fx i kommunikations- og mediebranchen som HR-medarbejder, inden 
for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde, organisation, udvikling og 
rådgivning. 
 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandi-

datuddannelser/oevrigehumaniora/kognition-og-kommunikation  

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/commerhvsprog
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/orgudviklingraadgivning
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/orgudviklingraadgivning
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/kognition-og-kommunikation
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/kognition-og-kommunikation


116 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. KOMMUNIKATION OG IT 
 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Kommunikation-IT kand.2år 6742 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med kommunikation mellem 
mennesker formidlet gennem it-systemer og it-netværk. 

Om uddannelsen 

Kandidatuddannelsen indeholder en kombination af medievidenskab og da-
talogi og giver dig redskaber til at kunne deltage i udvikling af nye it-ressour-
cer. 

Ved hjælp af videnskabelige metoder lærer du at forstå og udvikle brugen af 
it inden for kommunikation, samarbejde, social interaktion og innovation. 

Du får viden om koncept- og systemudvikling og lærer om empiriske under-
søgelsesmetoder af mediebrug og kommunikation i netværk, lige som du får 
udvidet dine tekniske kompetencer. 

 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet (KU) 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: kommunikationsmedarbejder, webmaster, systemudvikler eller projekt-
leder inden for innovation, markedsføring, udvikling og rådgivning i private 
og offentlige virksomheder.  
Fx: analyse af it- og mediebrug i forbindelse med produktudvikling i forskel-
lige typer af it- og medievirksomheder. 
Fx: systemudvikling, programmering og design og arbejde med journalistik 
og kommunikation. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humani-

stiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/kommunikation-og-it  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/kommunikation-og-it
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/kommunikation-og-it
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     x 

Uddannelse - ug.dk. LÆRINGS- OG OPLEVELSESTEKNOLOGI 8330 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi handler bl.a. om at 
udvikle interaktive computerspil og legeredskaber til børn. 

Om uddannelsen 

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med læring og teknologi, og du 
får mulighed for at gå mere i dybden med det ingeniørfaglige område. 
Du kommer til at beskæftige dig med en række emner, som belyses fra både 
en teknisk og en humanistisk synsvinkel. 
Uddannelsen omfatter emner inden for områderne Software Engineering og 
robotteknologi, domænerettede kurser samt laboratoriearbejde. 
Du undervises i bl.a.: 
•3D-modellering 
•Applikationsudvikling til sociale medier 
•Programmering af robotter og andre fysiske enheder 
•Læring i sociale medier 
•Menneskers kognitive forståelse af deres omverden 
Der er mulighed for at målrette studiet gennem en række valgfag. 
En del af undervisningen foregår i et udviklingslaboratorium, hvor stude-
rende fra forskellige fakulteter arbejder sammen om at udvikle spil/apps til 
androidbaserede platforme. 
 

Adgangskrav Relevant bacheloruddannelse  eller diplomingeniøruddannelse. 

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Odense. 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d.uddannelse 

Jobmuligheder 

Jobmuligheder inden for forskellige brancher, som har med læring og ople-
velser at gøre. Fx udvikle og implementere installationer til oplevelsesparker 
eller til museer og kunstudstillinger. 
På læringsområdet it-baserede løsninger fx i forbindelse med efteruddan-
nelse og fjernundervisning. Uddannelsen er tillige målrettet job som spilud-
vikler til fx computere og mobiltelefoner. 
Projektleder, konsulent, rådgiver eller underviser inden for det offentlige el-
ler private. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/laerings-og-oplevelsesteknologi 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/laerings-og-oplevelsesteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/laerings-og-oplevelsesteknologi
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     x 

Uddannelse - ug.dk. MASKININTELLIGENS 5738 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen i maskinintelligens udbydes på engelsk, og lærer dig 
om design, implementering og analyse af intelligente computersystemer. 

Om uddannelsen 

Du får indsigt i metoder og teknologier til intelligente webbaserede syste-
mer, fx i forbindelse med design af computerspil eller intelligente webbase-
rede services.På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med databaser, 
web engineering, avancerede algoritmer og programmering samt semantik 
og verificering. Du lærer om sandsynlighedsmetoder til intelligent beslut-
ningstagen og læring, og om teknologier til intelligente webbaserede syste-
mer, lige som du går i dybden med deres praktiske applikationer, som fx de-
sign af computerspil, intelligente webbaserede services eller datamining. 
Formålet er at få intelligente computersystemer til at tilpasse sig forskellige 
brugere og forskellige situationer. 
Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et 
praktikophold i en virksomhed. 
 

Adgangskrav 
En relevant bacheloruddannelse. Fx: i datalogi eller software. 
Samt: Engelsk svarende til mindst B-niveau. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg . 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Systemanalytiker, udvikler, programmør eller it-ansvarlig i virksomheder i 
både Danmark og udlandet. 
Fx: inden for systemudvikling, programmering, design, forskning og univer-
sitetsundervisning. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvi-

denskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/maskinintelligens  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/maskinintelligens
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/maskinintelligens
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Uddannelse - ug.dk. MATEMATIK-TEKNOLOGI 8309 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen, der udbydes fra 2016, handler om anvendt matematik 
og teknologi, og du lærer at bruge modellering og store beregninger til at 
løse teknologiske problemstillinger med. 
 

Om uddannelsen 

Du får indsigt i ingeniørmæssige metoder og algoritmer, der fx kan bruges i 
forbindelse med kodning og overførsel af lyd, billeder og andre data. Kandi-
datuddannelsen i matematik-teknologi lærer dig at analysere tekniske syste-
mer ved hjælp af matematiske og statistiske metoder. Du får færdigheder i 
brugen af matematisk modellering og store beregninger og lærer at håndtere 
teknologiske problemstillinger, fx behandling, kodning og transmission af 
lyd, billeder og andre slags data. Du lærer også, hvordan du implementerer 
de avancerede metoder i moderne computersystemer. Hvert semester består 
dels af kurser og dels af et stort projekt, hvor du afprøver din teoretiske vi-
den på et problem hentet fra den virkelige verden. 
 

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse. Fx: 
 Matematik-teknologi fra AAU 
 Matematik og teknologi fra DTU 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Ii videnstunge og højteknologiske virksomheder i den private og offentlige 
sektor.  
Fx: inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/matematik-teknologi  

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/matematik-teknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/matematik-teknologi
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Uddannelse – ug.dk. MATEMATIK -ØKONOMI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Datologi c.merc.2år 5657 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen videreudvikler du dine kompetencer i at bruge ma-
tematik, datalogi og statistik til at analysere økonomiske problemstillinger. 

Om uddannelsen 

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med matematik, statistik og øko-
nomiske teorier. 
Du udvikler dine analytiske og logiske evner og får et dybtgående kendskab 
til matematiske og statistiske metoder. Samtidig studerer du økonomiske te-
orier og begreber og lærer at arbejde med økonomiske modeller. 
Du kan i høj grad selv sammensætte din uddannelse og rette den mod de om-
råder af faget, du ønsker at arbejde med. Det kan fx være finansiering, økono-
metri, markedsanalyse eller teoretisk økonomi. 
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og pro-
jektarbejde. 
Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specia-
let, der tager ½-1 år og giver titlen cand.scient.oecon. 
Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk. Den udbydes kun på en-
gelsk ved KU og AU. Den engelske betegnelse er Mathematics-Economics. 
 

Adgangskrav 

 
En relevant bacheloruddannelse. 
Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. 
 

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus 
Universitet. 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d.-uddannelse inden for området. 

Jobmuligheder 

 
Inden for det økonomiske fagområde: arbejde med analyse af økonomiske 
problemer og planlægning, økonomi og revision samt administrativt arbejde. 
I fx banker, finansieringsvirksomheder, offentlig administration og planlæg-
ning, konsulentfirmaer eller planlægningsafdelinger i større virksomheder. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvi-

denskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/matematik-oekonomi  

 

 

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/matematik-oekonomi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/matematik-oekonomi
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Uddannelse - ug.dk. 
MATEMATISK MODELLERING OG COMPUTING 

 

8029 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen i matematisk modellering og computing foregår på en-
gelsk og giver viden om anvendt matematik og matematisk modellering. 

Om uddannelsen 

Man bruger komplekse matematiske modeller i mange sammenhænge, fx til 
at planlægge togafgange, til vejrudsigter, til computersøgemaskiner eller til 
computeranimation. Uddannelsen giver dig viden om såvel fundamentale 
matematiske metoder som om principper for matematisk modellering i cum-
putere. Der er god mulighed for selv at tilrettelægge sit studium med fag, der 
har ens interesse. Du kan vælge fag inden for bl.a. følgende områder: 
 Anvendt matematisk analyse 
 Billedanalyse og computergrafik 
 Finansiel ingeniørvidenskab 
 Geodæsi og geoinformatik 
 Industriel og anvendt statistik 
 Maskinel læring og signalbehandling 
 Operationsanalyse til beslutningstagning 
Du har desuden mulighed for at tage et halvt års studieophold i udlandet. 
 

Adgangskrav 

Relevant bacheloruddannelse. Fx: 
Flg. bacheloruddannelser fra DTU: 
 Matematik og teknologi 
 Medicin og teknologi 
 Fysik og nanoteknologi 
Eller: Naturvidenskabelige bacheloruddannelser i matematik fra andre dan-
ske universiteter. 
 

Uddannelsesinstitution 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: i industrivirksomheder, virksomheder, der beskæftiger sig med informa-
tionsteknologi, medicinudvikling, dna-kortlægning og miljøforskning, eller i 
finansielle institutioner. Fx: ingeniørarbejde ognaturvidenskabeligt arbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/matematisk-modellering-og-compu-

ting  

 

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/natvid
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/matematisk-modellering-og-computing
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/matematisk-modellering-og-computing
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/matematisk-modellering-og-computing
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Uddannelse – ug.dk MEDIALOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Medialogi 6055 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Teknologi og kreativitet hænger tæt sammen. På kandidatuddannelsen, der 
foregår på engelsk, udbygger du din viden og kunnen fra bachelorniveauet. 

Om uddannelsen 

Medialogi er en tværfaglig og teoretisk uddannelse, der kombinerer det tek-
nologiske og det kreative. På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med 
forskning, analyse, evaluering og konstruktion af avancerede teknologier 
som fx intelligente agenter, sanseorienterede teknologier, interaktivt legetøj 
og virtual reality systemer. 
Du får indsigt i film- og musikteknologi, og i hvordan datalogien spiller ind i 
nutidens og fremtidens medieproduktioner. Desuden lærer du om design og 
teknologier bag kunstneriske udtryksformer som film, musik, computerspil 
og animation. 
Hvert semester på kandidatuddannelsen har et bestemt tema, og du kan 
vælge mellem forskellige kurser, der matcher temaerne. 
Uddannelsen omfatter følgende specialiseringer: 
 Games 
 Interaction 
 Computer Graphics 

Undervisningen veksler mellem undervisning med teoretisk indhold samt 
projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.  

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse. 
Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter, 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU)  Esbjerg, København og Aalborg. 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

 
Arbejde med design og udvikling af computerprogrammer og -spil, anima-
tion, udvikling af virtual reality-systemer, systemudvikling, programmering 
og design samt film-, tv- og teaterteknik, testudvikling, projektledelse og me-
dieproduktion. 
 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeli-

gekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/medialogi  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/medialogi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/naturvidenskabeligekandidatuddannelser/matematikfysikkemiogdatalogi/medialogi
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Uddannelse - ug.dk. MEKATRONIK 8311 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Mekanik, elektronik og software indgår i produkter som fx robotter, mobilte-
lefoner og moderne biler. 

Om uddannelsen 

På kandidatuddannelsen i mekatronik arbejder du med udviklingen af frem-
tidens brugervenlige produkter, der kombinerer teknologierne. I løbet af ud-
dannelsen får du undervisning i advanceret mekatronik og videnskabelige 
metoder, og du har mulighed for at specialisere dig inden for fire områder.På 
kandidatuddannelsen i mekatronik bygger du ovenpå den viden, du har med 
fra bacheloruddannelsen, og får således undervisning i advanceret mekatro-
nik og videnskabelige metoder. Du kan specialisere dig inden for et af føl-
gende fagområder: 

 Micro- and nanotechnology, der giver viden om nanoteknologiske 
løsninger i en mekatronisk sammenhæng 

 Embedded Control Systems, der giver viden om indlejrede software- 
og digitale løsninger i en mekatronisk sammenhæng 

 Modelling and Control of Mechatronic Systems,der giver viden om 
modellering og udvikling af dynamiske mekatroniske systemer 

 Power Electronics, der giver viden om analyse, modellering og udvik-
ling af effekt- elektroniske systemer i en mekatronisk sammenhæng 
 

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Fx:  
 En bacheloruddannelse i mekatronik 
 En diplomingeniøruddannelse i elektroteknik, maskinteknik eller 

mekatronik 
 En diplomingeniøruddannelse i bygningsteknik med speciale i klima-

styring (varmekøling) af bygninger 

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Sønderborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

 
Fx: udvikling og design af produkter, hvori der både indgår mekanik og elek-
tronik.  
Fx: udviklingsingeniør eller projektleder i elektroniske, mekaniske eller me-
katroniske industrivirksomheder. Mekatronikingeniører ansættes ofte de 
samme steder som maskin- elektronik- og softwareingeniører. 
Fx: inden for ingeniørarbejde. 
 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabe-

ligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/mekatronik  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/mekatronik
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/mekatronik
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Uddannelse - ug.dk. NETVÆRK OG DISTRIBUEREDE SYSTEMER 5214 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, handler om udvikling og for-
bedring af trådløse netværk i alt fra mobiltelefoner til satellitkommunika-
tion, betalingssystemer og robotter. 

Om uddannelsen 

Formålet er at skabe en så god funktionalitet, kapacitet, kvalitet og pålidelig-
hed i løsningerne som muligt.På kandidatuddannelsen lærer du at udvikle 
netværk og distribuerede systemer og at analysere trafikken på et netværk. 
Det kan være fx være systemer, der kan bruges til klimakontrol i en bygning. 
Det kan også være systemer til mobiltelefoner, betalingssystemer eller til 
fremtidens bredbånd, der kan bestå af fiberforbindelser eller trådløse net-
værk. Du får undervisning i emner inden for følgende områder: 
 Netværk og distribuerede processer, der bl.a. kan handle om netværk til 

satellitkommunikation eller intelligent styring af kapaciteten i trådløse 
netværk 

 Design af et distribueret system, hvor du bl.a. lærer at designe et større di-
stribueret system, hvor mange delsystemer skal kommunikere og fungere 
sammen 

 Performance analyse og netværksplanlægning, hvor du fx lærer at under-
søge, hvordan et stort system klarer krævende situationer, hvor der er 
flere faktorer i spil, og hvordan trådede og trådløse teknologier spiller 
sammen 

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et 
praktikophold i en virksomhed. 
 

Adgangskrav 

En relevant bacheloruddannelse. Fx: 
 Bacheloruddannelse i elektronik og it 
 Bacheloruddannelse i internetteknologier og computersystemer 
 Diplomingeniøruddannelse i elektronik 
 Diplomingeniøruddannelse i elektronik og datateknik 

Samt engelsk på mindst B-niveau.  

Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

I danske og internationale virksomheder, som fx system- eller softwareud-
vikler med udvikling af netværk og distribuerede systemer.  
Projektleder eller leder. Forskning på forskningsinstitutioner eller i store 
virksomheder. Ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering, design, 
forskning og universitetsundervisning. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/netvaerk-og-distribuerede-systemer  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/netvaerk-og-distribuerede-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/netvaerk-og-distribuerede-systemer
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Uddannelse - ug.dk. OPLEVELSESDESIGN  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Du lærer at udvikle og designe digitale produkter, der kan bruges til at for-
midle forskellige former for oplevelser på fx museer og kulturinstitutioner. 

Om uddannelsen 

På uddannelsen lærer du at analysere, planlægge og producere digitale ople-
velsesprodukter ud fra et kulturelt, teknologisk, psykologisk og økonomisk 
perspektiv. Uddannelsen i oplevelsesdesign sætter fokus på design af digitale 
medieteknologier og produkter, der kan understøtte og formidle oplevelser. 
Det kan fx være design af oplevelsesbaserede apps til smartphones eller ud-
vikling af digitale, interaktive udstillingselementer til museer og kulturinsti-
tutioner. Det kan også være skabelse af innovative koncepter inden for loka-
tionsbaserede medier og tjenester, brugen af digital storytelling og gamifica-
tion inden for traditionelle formidlingsområder eller skabelse af koncepter 
til brug for oplevelseskommunikation og oplevelsesbaseret markedsføring 
osv. Uddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med teorier inden for fagom-
råder som fx: 
 Kommunikation 
 Kultur og samfund 
 Æstetik 
 Økonomi og ledelse 
 Digitalt design i informations- og kommunikationsteknologi 
 Psykologi 
Foruden de teoretiske fag arbejder du med selv at skabe digitale oplevelses-
produkter, ofte i samarbejde med virksomheder. Du lærer at vurdere og ana-
lysere brugernes behov og forudsætninger og at omsætte denne viden til 
konkrete produkter, der giver brugerne bestemte oplevelser. 
Æstetisk teori og praksis er i fokus på uddannelsen, og du får viden om sam-
menhængen mellem brugernes forestillingsevne og et produkts sanselige 
kvaliteter som fx lyd og udseende. 

Adgangskrav 

Relevant humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse eller 
professionsbacheloruddannelse. Fx: 
Humanistisk informatik, Informatik, Medialogi, Oplevelsesteknologi, Dansk 
Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: konsulent og iværksætter i virksomheder og organisationer, der vil im-
plementere digitalt oplevelsesdesign – v/kulturinstitutioner samt offentlige 
og private organisationer eller virksomheder. 
Fx leder af design- og produktionsprocesser i forbindelse med udvikling og 
produktion af digitale oplevelsesprodukter eller som iværksætter af egen 
virksomhed, der udvikler, realiserer og sælger digitale oplevelsesprodukter. 
Fx systemudvikling, programmering og design. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humani-

stiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/oplevelsesdesign  

  

https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/oplevelsesdesign
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/humanistiskekandidatuddannelser/oevrigehumaniora/oplevelsesdesign
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Uddannelse - ug.dk. 
PRODUKT- OG DESIGNPSYKOLOGI 

 

 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Produkt-designpsykologi kand.2år 8175 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen giver dig øgede kompetencer inden for design, kon-
ceptudvikling og vurdering af tekniske systemer, hvor brugervenligheden og 
oplevelsesværdien skal stå i centrum. 

Om uddannelsen 

På kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi vil du komme til at 
arbejde med socialpsykologi, grafikprogrammering, innovation samt etik og 
kreativivtet. Du vil også lære om billedbehandling og computervision samt få 
indblik i menneskets opfattelse af lyd m.m. 

Uddannelsen giver en kombination af teknisk viden og indsigt i psykologiske 
forhold omkring den menneskelige erkendelse og tænkning (kognitionspsy-
kologi), og du lærer at benytte denne viden i udformningen af et givent appa-
rats design. Du lærer endvidere at arbejde metodisk med opgaverne. 

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde, hvor 
du kommer til at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden. Der 
er mulighed for praktik/udlandsophold. 

Adgangskrav 

Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. 

Jobmuligheder 

 
Virksomheder, der har brug for kombinationen af hhv teknisk og psykologisk 
viden samt de virksomheder, der laver produkter, som skal betjenes af men-
nesker. Fx elektronikindustrien: fremstillingen af smartphones, lyd- og bil-
ledudstyr, alarmsystemer, måleinstrumenter mv.  

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/produkt-og-designpsykologi  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/produkt-og-designpsykologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/produkt-og-designpsykologi
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Uddannelse - ug.dk. REGULERING OG AUTOMATION 5216 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, handler om metoder til regu-
lering og automation af komplekse mekaniske og elektriske systemer. 

Om uddannelsen 

Du får viden om det teoretiske grundlag for og brugen af styring og modelba-
seret regulering, fejlhåndtering, datanetværk, distribuerede systemer og mo-
dellering.På kandidatuddannelsen i regulering og automation, lærer du om 
robust og optimal regulering, fejltolerante systemer, matematisk modelle-
ring af mekaniske og termiske systemer, styring af komplekse processor mv. 
Det kan fx være i relation til vindmøller, kraftværker, robotter, varme- og kø-
lestyring til industrien og udvikling af mikrosatellitter. Du får undervisning i 
emner inden for følgende områder: 
 Netværk og distribuerede processer, der fx kan handle om handle om at 

designe et netværk, der skal bruges til at kommunikationen mellem in-
strumentbrættet og gearkassen i en bil 

 Modellering og regulering, der handler om automatisering af systemer 
som vindmøller, staldventilation, skibsantenner, kølediske, robotter, satel-
litter mv. 

 Autonome systemer, hvor du lærer at gøre systemer mere intelligente, så 
de kan klare forskellige situationer uden at svigte 

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et 
praktikophold i en virksomhed. 
 

Adgangskrav 

En relevant bachelor- eller diplomuddannelse. Fx:  
 Bacheloruddannelse i elektronik og it 
 Bacheloruddannelse i internetteknologier og computersystemer 
 Bacheloruddannelse i energi 
 Diplomingeniøruddannelse i bæredygtig energiteknik 
 Diplomingeniøruddannelse i elektronik og datateknik 
 Diplomingeniøruddannelse i elektronik 

Samt engelsk på mindst B-niveau. 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Udvikler, rådgiver eller leder i virksomheder, der benytter styring og regule-
ring i deres produkter.  
I produktionsvirksomheder, elektronik-, vindmølle- eller procesindustrien, i 
energiforsyningsselskaber,  i rådgivende virksomheder, i forskningsinstituti-
oner eller i store virksomheder. 
Ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design,  forskning og 
universitetsundervisning. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/regulering-og-automation  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/regulering-og-automation
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/regulering-og-automation
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Uddannelse - ug.dk. ROBOTTEKNOLOGI 
 

5213 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Robotteknologi er en engelsksproget uddannelse, der handler om moderne 
robot-, drone- og informationsteknologi. Du kan specialisere dig i enten 
avanceret robotteknologi eller i droneteknologi. 

Om uddannelsen 

Du får en grundlæggende viden inden for bl.a. elektronik, robotteknik og da-
talogi, og du lærer at overskue avancerede og højteknologiske sammen-
hænge. På kandidatuddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i så-
vel den teoretiske side af robotteknologien ved hjælp af fag som datalogi, fy-
sik og matematik, som de mere praktiske ingeniørfag som bl.a. digitalteknik, 
elektronik og robotteknik. Du kommer til at arbejde med udvikling af robot-
teknologiske produkter, der kan være alt fra store maskiner til fabriksindu-
strien til små apparater, der bruges på hospitaler eller til overvågning af 
større områder. Det første semester, der er fælles, giver indsigt i bl.a. kinetik, 
kunstig intelligens, indlejrede systemer og computervision. Derefter speciali-
serer du dig i et af følgende emner: 
 Avanceret robotteknologi, hvor du lærer om matematisk modellering og 

computerbaseret modelanalyse, sensorteknologi, computersystemer og 
datatransmission, billedbehandling og moderne kunstig intelligens 

 Droneteknologi, hvor du lærer om flynavigation og ruteplanlægning, dro-
neteknologi, sikkerhed og autonome enheders adfærd 

Adgangskrav 

Fx flg. diplomingeniør- eller bacheloruddannelser 
 Bacheloruddannelse i robotteknologi 
 Bachelor- eller diplomingeniøruddannelse i mekatronik 
 Diplomingeniøruddannelse i elektronik og datateknik 

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet, Odense 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. Uddannelse 

Jobmuligheder 

Uddannelsen til robotingeniør giver dig jobmuligheder i både offentligt og 
privat regi, hvor der arbejdes med informations-, drone- og robotteknologi. 
Det kan fx være i robotbranchen, flybranchen, industrien eller hospitalssek-
toren. 
Afhængig af din specialisering kan du fx arbejde med udvikling af mobiltele-
foner, webapplikationer, droner og sikkerhedssystemer. Opgaverne varierer 
mellem softwareudvikling, udvikling af robotter og automatiseret produk-
tion. Job inden for ingeniørarbejde ogsystemudvikling, programmering og 
design. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/robotteknologi  

 

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/robotteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/robotteknologi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. SERVICE SYSTEMS DESIGN/SERVICE SYSTEMDESIGN 8317 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Den engelsksprogede kandidatuddannelse giver både tekniske kvalifikatio-
ner og viden om planlægning og ledelse. 

Om uddannelsen 

Du får indsigt i industrielt design og informationsteknologi og lærer i den 
sammenhæng om samspillet mellem brugere og serviceudbydere med hen-
blik på at kunne bidrage til planlægning og styring af en virksomheds ser-
viceydelser.På kandidatuddannelsen vil du få tekniske kvalifikationer i rela-
tion til planlægning og ledelse, infrastruktur, kommunikation, medier samt 
de menneskelige aspekter af en serviceydelse. Du vil få undervisning i føl-
gende emneområder: 
 Industrielt design i forbindelse med produkter, serviceydelser og teknisk 

infrastruktur 
 Informationsteknologi (programmering og design af grænseflader) i rela-

tion til samspillet mellem brugere og serviceydere, samt informations- og 
kommunikationssupport til serviceydelser 

 Ingeniørarbejde og ledelse i forbindelse med planlægning af funktioner og 
organisationsstruktur til understøttelse af virksomhedens serviceydelser 

 

Adgangskrav 

En relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Fx:  
 Bacheloruddannelse i arkitektur og design 
 Bacheloruddannelse i medialogi 
 Bacheloruddannelse i Art and Technology 
 Bacheloruddannelse i IT, Communication and New Media 
 Diplomingeniøruddannelse i Interaction Design 
Samt: engelsk svarende til minimum B-niveau. 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), København 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: tekniske udviklingsopgaver inden for telekommunikation, mobiltelefoni, 
internet og bredbånd. 
Fx:  inden for systemvikling, programmering og design og arbejde med admi-
nistration og support. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/oevrigetekniskvidenskab/service-systemdesign  

 

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigetekniskvidenskab/service-systemdesign
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/oevrigetekniskvidenskab/service-systemdesign
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. 
SIGNAL PROCESSING AND COMPUTING/SIGNALBEHANDLING OG 

BEREGNING 

5237 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

The master programme focuses on signal processing for use in wireless com-
munication, games, hearing aids, surveillance equipment etc. Kandidatud-
dannelsen, der foregår på engelsk, giver viden om, hvordan fysiske signaler, 
brugt i forbindelse med fx trådløs kommunikation, spil, høreapparater, posi-
tionsbestemmelse og overvågning, kan analyseres og behandles. 

Om uddannelsen 

You study the theories, methods and algorithms used in advanced signal pro-
cessing and learn to improve the interaction between signal processing algo-
rithms and computer architectures. You work with signal processing in a va-
riety of applications and use theories and methods from the field to design 
systems that combine small physical size and high data throughput with low 
energy consumption. Du lærer om teorier, metoder og algoritmer inden for 
avanceret signalbehandling og at finde løsninger på teoretiske og praktiske 
problemstillinger. På kandidatuddannelsen i signalbehandling og beregning 
vil du får undervisning i emner inden for følgende områder: 

 Stokastiske processer 
 Optimeringsmetoder 
 Statistisk signalbehandling 
 Mønstergenkendelse 
 Videnskabelige metoder og kommunikation 
 Hardware og software til effektiv beregning på forskellige typer sig-

naler 
Du beskæftiger dig med lyd i forskellige sammenhænge og lærer at bruge te-
orier og metoder til at designe et større system, der f.eks. analyserer, detek-
terer eller klassificerer signaler, lige som du lærer at analysere de bereg-
ningsmæssige konsekvenser af de valgte løsninger. Der er mulighed for at 
tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold i en 
virksomhed.  

Adgangskrav 

En relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Fx:  
 Bacheloruddannelse i elektronik og it 
 Bacheloruddannelse i internetteknologier og computersystemer 
 Diplomingeniøruddannelse i elektronik 
 Diplomingeniøruddannelse i elektronik og datateknik 

Samt engelsk på mindst B-niveau.  

Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Udvikling og forskning i virksomheder, der beskæftiger sig med høreappara-
ter, vindmøller, kommunikationssystemer, højttalere, audioudstyr og appa-
rater til sundheds- og plejesektoren.   
Fx:  inden for ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design, 
forskning og universitetsundervisning. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/signalbehandling-og-beregning  

 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/signalbehandling-og-beregning
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/signalbehandling-og-beregning
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. SOFTWARE 6261 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Civilingeniøruddannelsen i software handler om at udvikle it-systemer til fx 
computerspil, mobiltelefoner, biler, fly, internettet eller høreapparater. 

Om uddannelsen 

På kandidatuddannelsen arbejder du bl.a. med internettet og de specielle ap-
plikationer og servere, som det omfatter. Uddannelsen har fokus på internet-
tet, og du får en stor viden om både specielle applikationer og servere. Der-
udover arbejder du med mobilt software og lærer om de specielle krav, det 
stiller. Kandidatuddannelsen bygger oven på den viden, du har opnået på ba-
cheloruddannelsen, og du får mulighed for at gå mere i dybden inden for et 
fagområde, der har din interesse. I løbet af studiet kan du specialisere dig in-
den for følgende områder: 

 Databaseteknologi 
 Distribuerede systemer 
 Maskinintelligens 
 Menneske-maskine interaktion 
 Systemudvikling 
 Programmeringsteknologier 
 Semantik og verifikation 

 

Adgangskrav 
En relevant bacheloruddannelse. Fx: i software eller datalogi. 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Systemadministrator, it-analytiker i rådgivende firmaer, konsulent eller pro-
jektleder i virksomheder, der udvikler og sælger software og store it-syste-
mer til specifikke brancher. 
Systemudvikler i et firma, der designer både hardware og software til styring 
af alle typer apparater. 
Fx: inden for ingeniørarbejde og systemudvikling, programmering og design. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/software  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/software
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/software


132 
 

Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. SOFTWARE ENGINEERING 5397 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

IT civ.ing.2år 5271 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen lærer du at udvikle software til mange forskellige 
produkter. Du kan fx udvikle mobilapps, it-sikkerhed eller online-løsninger. 

Om uddannelsen 

På kandidatuddannelsen til civilingeniør lærer du at udvikle state-of-art soft-
wareprodukter og -tjenester. Samtidig bliver du i stand til at forbedre de pro-
dukter og tjenester, vi kender i dag. 
Du lærer, hvordan teknologien bedst bruges til at udvikle effektive løsninger 
ud fra såvel et teknologisk synspunkt som et brugerperspektiv. 
På de to første semestre arbejder du med design af avancerede softwaresy-
stemer og teknologier generelt og går i dybden med forskellige områder så-
som: 

 Softwareprocesser 
 Skalerbare softwareløsninger 
 Softwareintelligens 
 Softwaretilpasning og ubiquitous computing 

På det tredje semester arbejder du med innovative software løsninger og pa-
rallelt hermed kan du vælge at starte på dit speciale, tage et praktikophold 
eller fordybe dig i valgfrie fagområder. 
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppe-
arbejde og projektarbejde herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomhe-
der. 
Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specia-
let, der tager ½ år og giver titlen cand.polyt. 
Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelske betegnelse 
er Software Engineering.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bache-
loruddannelse. 

Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se ad-
gangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.  

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU) 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

 It- og systemarkitekt, udvikling og anvendelse af software, softwareudvikler, 
mobilapplikationsudvikler, systemudvikler, systemkonsulent, softwarekvali-
tetsingeniør, produktansvarlig, projektleder, it-strategiansvarlig, produkts-
chef og inden for forskning og undervisning, ingeniørarbejde, systemudvik-
ling, programmering og design. 
 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabe-

ligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/software-engineering  

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/software-engineering
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/software-engineering
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. SOFTWAREUDVIKLING  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og handler om design, udvikling og 
vedligeholdelse af software, men du lærer også om den økonomiske og ledel-
sesmæssige del af en udviklingsproces. 

Om uddannelsen 

Du får en indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, data-
baser, distribuerede systemer, kunstig intelligens, algoritmer, softwareud-
viklingsprocesser, kravsspecifikation og organisation og ledelse. På uddan-
nelsen lærer du at designe og programmere både små og store softwaresy-
stemer, fra mobile applikationer til webbaserede forretningssystemer. Du 
kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen, dvs. 
både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse. 
Der indgår også emner som organisationsteori, forretningsprocesser, ledelse 
og økonomi i uddannelsen. Tilsammen giver fagområderne dig forudsætnin-
ger for at kunne analysere behovet for bestemte it-løsninger, udvikle og de-
signe løsningen og rådgive om, hvordan en virksomhed eller en organisation 
skal tage it-løsningen i brug.  
Du kan vælge mellem to forskellige faglige spor, som afhænger af, om du har 
en it-relateret baggrund eller ej: 
 Design spor, som primært er målrettet studerende uden en it-relateret 

uddannelsesbaggrund 
 Advanced Computing spor, som primært er målrettet studerende med it-

relateret uddannelsesbaggrund 

Adgangskrav 

Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Adgangskravene er 
forskellige for de to spor: 
 Til det faglige spor i Advanced Computing kan man optages med en ba-

cheloruddannelse i datalogi, softwareudvikling og webudvikling eller en 
ingeniøruddannelse med en betydelig programmeringsdel. 

 Til det faglige spor i Design kan man fx optages med en bacheloruddan-
nelse i global virksomhedsinformatik. Den adgangsgivende bachelorud-
dannelse må ikke være fra et softwareområde. 

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk på 
B-niveau.  

Uddannelsesinstitution IT-Universitetet, København 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

It-branchen: fx system- og produktudvikler, it-konsulent eller projektleder. 
it-konsulent med ansvar for systemudviklingsprojekter i en virksomhed, el-
ler som produktudvikler der kan forstå kundens behov og forhold på marke-
det og ud fra det tage ansvar for design, programmering og test af et nyt soft-
wareprodukt. 
Fx mobil it - mobiludvikler eller teleingeniør. 
Fx it-konsulent i forbindelse med en forandret brug af it-løsninger på tværs 
af afdelinger i en virksomhed. 
Fx udviklings- og programmeringsarbejde.  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabe-

ligekandidatuddannelser/ituddannelser/softwareudvikling  

  

https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/softwareudvikling
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/softwareudvikling
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     X 

Uddannelse - ug.dk. SPIL  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen i spil foregår på engelsk og er både en kreativ og en teknologisk 
uddannelse. Du lærer at udvikle og designe teknologien bag gengivelse af bil-
leder, lyd, tale og grafik. 

Om uddannelsen 

Ud over at være underholdning kan computerspil også bruges som lærings-
værktøj eller en vej til socialt samvær. På kandidatuddannelsen vil du få ind-
sigt i både tekniske, sociale, æstetiske og narrative aspekter af computerspil. 
Du lærer at udvikle spil, herunder udvikling af ideer og koncepter. Du lærer 
også om selve programmeringen af spillene og at anvende de værktøjer, der 
bruges i udviklingen af spil. Du kan vælge imellem to faglige spor: 
 Spildesign, hvor der lægges vægt på konceptudvikling af spil 
 Spilteknologi, hvor du lærer om den tekniske implementering, altså om 

hvordan man rent praktisk laver spillet 
 
På begge spor deltager man i konkrete spilproduktioner. Du har også mulig-
hed for at blive optaget på DADIU, Det Danske Akademi For Interaktiv Un-
derholdning, som er et samarbejde mellem en række forskellige universite-
ter og kunstneriske uddannelser. 
 

Adgangskrav 

Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Fx:  
 Softwareudvikling, som giver adgang til det faglige spor i spilteknologi 
 Digitale medier og design, som giver adgang til de faglige spor i spilde-

sign 
Hvis du søger optagelse på det faglige spor i spilteknologi, skal du have en 
bacheloruddannelse i datalogi eller tilsvarende. 
Du skal desuden have engelskkundskaber, der svarer til minimum engelsk på 
B-niveau. 
  

Uddannelsesinstitution 
IT-Universitetet, København 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: Spiludvikling, softwareudvikling og medieteknologier. 
Fx: Kommunikation: udvikling af mobile systemer, udnytte forskellige me-
dier til formidling. 
Fx: Udviklings- og forskningsorienterede, driftsorienterede eller udviklings- 
og programmeringsarbejde. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/spil  

 

  

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-computerspiludd
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/Job/dataitogteleteknik/itprogram
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/spil
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/spil
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     x 

Uddannelse – ug.dk. SUNDHEDSTEKNOLOGI  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Sundhedsteknologi civ.ing.2år 8327 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i sundhedsteknologi handler om 
at designe hjælpemidler og udvikle avanceret teknik til brug på sygehusene 
og i resten af sundhedssektoren. 

Om uddannelsen 

En ingeniør i sundhedsteknologi har en tværfaglig baggrund for at kunne 
samarbejde med læger, udvikle og indføre ny teknologi på sygehusene og 
forske i nye metoder til forbedring af diagnose og behandling. 
Den tværfaglige kandidatuddannelse i sundhedsteknologi bygger oven på ba-
cheloruddannelsen, og du får mulighed for at gå mere i dybden med det, du 
interesserer dig for. 
I løbet af uddannelsen får du kompetencer inden for videnskabelig kommu-
nikation og statistiske metoder, og du kommer til at fordybe dig i mindst to 
af følgende emner: 
 Signalbehandling og billedanalyse 
 Mønstergenkendelse og beslutningsstøtte 
 Kliniske informationssystemer 
 Sensorisk-motorisk kontrol og rehabiliteringsteknologi 
 Fysiologisk modellering 

Du undervises desuden i videnskabelig metode og kommunikation. 
Undervisningen foregår på engelsk. 
 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

 
Fx: konsulent eller udvikler inden for medicoindustrien, dvs. de private fir-
maer der arbejder med at udvikle teknisk udstyr i form af avancerede appa-
rater og computersystemer til hospitalssektoren. Fx v/hospitaler som an-
svarlig for indføring og udvikling af informationssystemer, så læger og syge-
plejersker har det optimale udstyr til rådighed. Arbejdsområder inden for in-
geniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.  

www-link:  https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/sundhedsteknologi 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/sundhedsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/sundhedsteknologi
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     x 

Uddannelse - ug.dk. TELEKOMMUNIKATION 7900 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

Internetteknologi kand.2år 6265 

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

 
På kandidatuddannelsen i telekommunikation, der foregår på engelsk, kom-
mer du til at arbejde med forskning, udvikling og anvendelse inden for infor-
mations- og kommunikationsteknologi. 
 

Om uddannelsen 

Uddannelsen i telekommunikation omfatter telekommunikation samt it- og 
massekommunikation. Disse områder er i stigende grad ved at smelte sam-
men både i forbindelse med udstyr, transmissionsmedier og tjenester. 

Du lærer både om komponent- og systemdesign, komplekse netværksstruk-
turer og om udvikling af tjenester og IKT-løsninger (informations- og kom-
munikationsteknologi). 

Du har mulighed for at specialisere dig inden for: 

 Optisk kommunikation 
 Signaler og transmissionsteknologi 
 Protokoller og netværksteknologier 
 Tjenester og markeder 

 

Adgangskrav 
Relevant bacheloruddannelse 

Uddannelsesinstitution 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 

Muligheder for videreud-
dannelse 

 
Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

 
Fx i elektronikindustrien, der producerer udstyr til kommunikation eller ra-
dio/tv. Fx: i informations- og kommunikationsteknologisektoren, der udvik-
ler IKT-løsninger, i den avancerede underholdningsindustri. Fx: inden for in-
geniørarbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning og 
universitetsundervisning. 
 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/telekommunikation 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/telekommunikation
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/telekommunikation
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. TRANSPORT OG LOGISTIK 8302 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen i transport og logistik foregår på engelsk. Den giver 
dig en fagteknisk matematisk og it-baseret viden om, hvordan trafik, trans-
port og logistik fungerer som en uundværlig del af det moderne samfund. 

Om uddannelsen 

Du får et solidt kendskab til matematiske modeller og it-baserede løsninger. 
Samtidig får du metodisk viden om statistik, softwareteknologi og dataana-
lyse, lige som du bliver undervist i geoinformatik, planlægning og ledelse.Ud-
viklingen inden for teknologi og samfund har gjort udbygningen af infra-
strukturen anderledes og mere kompliceret. Det betyder, at der er opstået et 
behov for ingeniører med en specialviden inden for området transport og lo-
gistik. Uddannelsen i transport og logistik kombinerer viden om trafik, trans-
port og logistik med en lang række andre fagområder som fx: 

 Softwareteknologi 
 Dataanalyse og statistik 
 Operationsanalyse 
 Økonomi 
 Planlægning og ledelse 

Brug af matematisk modellering og it-baserede løsninger er centrale værktø-
jer i uddannelsen, og du lærer at arbejde med transport og virksomhedslogi-
stik, trafikplanlægning og trafikteknik, modellering af trafik og transport el-
ler jernbaneteknologi.  
 

Adgangskrav 

En relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Fx:  
 En bacheloruddannelse i byggeteknologi 
 En bacheloruddannelse i matematik og teknologi 
 En bacheloruddannelse i softwareteknologi 
 En bacheloruddannelse i produktion og konstruktion 
 En diplomingeniøruddannelse i trafik og transport med tilvalg i ma-

tematik 
Samt engelskkundskaber svarende til minimum engelsk på B-niveau.  

Uddannelsesinstitution 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: inden for transport- og logistiksektoren.  
Fx: i transport- og logistikafdelinger i private virksomheder, ved busselska-
ber, togselskaber, flyselskaber, lufthavne, rederier, havne og shippingfirmaer 
– eller ved offentlige myndigheder som EU, staten, regioner og kommuner. 
Fx: inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning. 
 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/transport-og-logistik  

 

 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/transport-og-logistik
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/transport-og-logistik
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. 
VELFÆRDSTEKNOLOGI 

 

8329 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Kandidatuddannelsen handler om at skabe teknologiske løsninger til fx fit-
nessverdenen, genoptrænings- samt hospitals- og plejeområdet. 

Om uddannelsen 

Det kan fx være at designe en robot, der hjælper med genoptræning af men-
nesker, som har været udsat for en ulykke. Ud over viden om teknologi, it og 
mekanik får du også indsigt i menneskets anatomi, fysiologi og biomekanik. 
Kandidatuddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen, og du lærer at 
udvikle alternative, tekniske løsninger til opgaver, der i dag løses af perso-
nale inden for sundheds- og plejeområdet. Du kommer til at arbejde med 
sundhedsteknologi og udvikle løsninger, der skaber tryghed og gør hverda-
gen lettere for mange forskellige mennesker. En teknisk løsning kan fx være 
en robot, der kan bruges ved genoptræning, eller telemedicinsk udstyr, hvor 
patienter kan kommunikere med sundhedspersonalet hjemmefra. Du får un-
dervisning i både naturvidenskabelige, teknisk videnskabelige og sundheds-
videnskabelige fag. I løbet af uddannelsen kan du vælge mellem to specialise-
ringer: 
 RoboMedic, hvor du arbejder med robotter 
 Sundheds it, hvor du arbejder med software 
I uddannelsens projekter kommer du i berøring med praktiske problemstil-
linger fra bl.a. hospitaler og klinikker, og du har i dit specialeprojekt mulig-
hed for at samarbejde med og eventuelt tage et ophold på et hospital eller en 
anden relevant institution eller virksomhed. 
 

Adgangskrav 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bache-
loruddannelse.  
En bacheloruddannelse i velfærdsteknologi giver direkte adgang til uddan-
nelsen. 
 
 

Uddannelsesinstitution 
Syddansk Universitet (SDU), Odense 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Fx: fungere som bindeled mellem sundhedspersonale, patienter og borgere – 
og fx samarbejde med læger, farmaceuter og kiropraktorer.  
Fx: udvikling af brugervenlig sundhedsteknologi i tilknytning til medicin, 
pleje og genoptræning. 
Fx: ingeniørarbejde ognaturvidenskabeligt arbejde.  

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/velfaerdsteknologi   

 

  

https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/ingenioerarbejde
https://www.ug.dk/Job/akademiskarbogledelse/natvid
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/velfaerdsteknologi
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/velfaerdsteknologi
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. VISION, GRAFIK OG INTERAKTIVE SYSTEMER 5218 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du fx om automatise-
ring af overvågningsopgaver med ansigtsgenkendelse, at indsætte 3D objek-
ter i en billedstrøm eller at fremstille systemer til programmering af indu-
strirobotter. 

Om uddannelsen 

Du får undervisning i en række ingeniørfaglige discipliner samt i relevante 
metoder og værktøjer. På kandidatuddannelsen lærer du om mønstergen-
kendelse og algoritmer til kunstig intelligens, om user experience design med 
bl.a. kvantitative og kvalitative metoder til brugerevalueringer, om compu-
ter- og robotvision og computergrafik samt om de metoder og værktøjer, der 
er nødvendige for at frembringe løsningerne. Du får undervisning i emner in-
den for følgende områder: 

 Computer Graphics, der handler om konstruktion af grafiske model-
ler med dynamiske dele, samt om hvordan virtuelle objekter kan 
indgå i virkelige videoscener 

 Computer Vision, hvor du bl.a. beskæftiger dig med kameraer til brug 
i samlebåndsrobotter 

 Interaktive systemer, der bl.a. kan indeholde elementer af Virtual Re-
ality, 3D Computer Vision, interaktiv grafik og brugerdrevne design-
metoder 

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et 
praktikophold i en virksomhed. 
 

Adgangskrav 

En relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Fx:  
 Bacheloruddannelse i elektronik og it 
 Bacheloruddannelse i internetteknologier og computersystemer 
 Bacheloruddannelse i datalogi 
 Diplomingeniøruddannelse i elektronik eller elektronik og datatek-

nik 
Du skal desuden have kundskaber i engelsk på mindst B-niveau. 
 

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet (AAU), Aalborg 
 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

I industrien inden for udvikling og forskning i software- eller elektronikvirk-
somheder.  
I salgsafdelinger eller i rådgivende ingeniørfirmaer. 
 I forskningsinstitutioner eller i store virksomheder. 
Fx:  inden for ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design,  
forskning og universitetsundervisning. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/vision-grafik-og-interaktive-systemer  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/vision-grafik-og-interaktive-systemer
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/vision-grafik-og-interaktive-systemer
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. WEBKOMMUNIKATION  

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

Uddannelsen giver en praktisk og en teoretisk viden om, hvordan man bru-
ger it i forbindelse med planlægning og strukturering af kommunikation. 

Om uddannelsen 

Du lærer at anvende teorier og metoder inden for kommunikation samt læ-
ring og it, og du lærer at opbygge webbaserede informations- og vidensarki-
tekturer til formidling og e-læring.Kandidatuddannelsen i webkommunika-
tion vægter samspillet mellem menneske og informationsteknologi og kom-
binerer teoretisk viden på højt niveau med praktiske problemstillinger fra 
virkelighedens verden.. 
Uddannelsen har fire overordnede fokusområder: 

 Kommunikation 
 Analyse og opbygning af webbaserede informations- og vidensarki-

tekturer 
 It-systemer med særlig relevans for webbaseret kommunikation 
 Nye standarder og webteknologier 

På uddannelsen kommer du bl.a. til at arbejde med strategier inden for kom-
munikation og it. Du vil også komme til at beskæftige dig med planlægning 
og gennemførelse af webbaseret kommunikation i organisatoriske sammen-
hænge. Derudover får du kendskab til anvendelse og opbygning af relevante 
it-systemer. Uddannelsen omfatter specialiseringerne: webarkitektur, 
webformidling og interaktionsdesign.  

Adgangskrav 

En relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. 
 Erhvervssproglig bacheloruddannelse 
 Humanistisk bacheloruddannelse 
 BA negot. 
 BA int. 
 Journalist 

Professionsbacheloruddannelser: 
 Softwareudvikler 
 Webudvikler 
 Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation 
 Folkeskolelærer 
 Sygeplejerske 
 Socialrådgiver 
 Pædagog 

Uddannelsesinstitution Syddansk Universitet (SDU), Kolding 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Planlægning og koordinering af kommunikationsopgaver i virksomheder, 
løse formidlings- og kommunikationsopgaver på et teknisk og metodisk ni-
veau og indgå aktivt i en systemudviklingsproces. 
Informationsarkitekt, webmaster, webredaktør, knowledge-manager, it-pro-
jektleder eller e-læringskoordinator. 
Fx: inden for udviklings- og programmeringsarbejde, samt journalistik og 
kommunikation. 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabe-

ligekandidatuddannelser/ituddannelser/webkommunikation  

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/webkommunikation
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/ituddannelser/webkommunikation
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Kvalifikationsniveau  3 4 5 6 7 
     x 

Uddannelse - ug.dk. 
WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS/TRÅDLØSE KOMMUNIKA-

TIONSSYSTEMER 

5217 

Jf. ERST  
IKT-uddannelser 2011 

  

Overordnet mål med ud-
dannelsen 

På denne kandidatuddannelse, der foregår på engelsk, lærer du at arbejde 
med små og store kommunikationsløsninger ud fra et teoretisk, eksperimen-
telt og anvendelsesorienteret perspektiv. 

Om uddannelsen 

Kandidatuddannelsen i trådløse kommunikationssystemer handler om både 
små og store kommunikationsløsninger, og du vil bl.a. kunne arbejde med 
miniatureterminaler som Bluetooth og ZigBee eller kunne programmere 
smartphoneløsninger som fx videotransmission mellem brugere. Men det 
kan også være større kommunikationssystemer, der bruges til styring af in-
dustrimaskiner. 
Du får undervisning i emner inden for følgende områder: 
•Signalbehandling og kommunikation, hvor du lærer at analysere, designe og 
implementere en løsning på et praktisk problem inden for telekommunika-
tion 
•Grundlæggende trådløse teknologier, hvor du bliver introduceret til digital 
kommunikation af analog eller digital data over en dynamisk varierende ra-
diokanal 
•Teknologier for trådløse systemer, hvor du lærer at arbejde med problemer 
inden for avanceret trådløs kommunikation i et multibruger eller multinet-
værk setup 
Inden for radiokommunikation vil du kunne beskæftige dig med optimering 
af selve radioforbindelsen med brug af flere antenner, eventuelt med hvor-
dan man koder og transmitterer signaler via flere radioforbindelser, eller du 
vil kunne fordybe dig i teknikker og metoder til at effektivisere et radiosy-
stems forbrug af ressourcer. 
Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et 
praktikophold i en virksomhed. 
 

Adgangskrav Relevant bacheloruddannelse. 

Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet (AAU) 

Muligheder for videreud-
dannelse 

Ph.d. uddannelse 

Jobmuligheder 

Udvikling og forskning i danske og internationale virksomheder inden for 
udvikling af nye kommunikationsløsninger til trådløse netværk, arbejde med 
planlægning af trådløse netværk. 

 

www-link: https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/teknisk-

videnskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/traadloese-kommunikationssystemer 

  

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/traadloese-kommunikationssystemer
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/traadloese-kommunikationssystemer
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Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer  
Disse casebeskrivelser er udarbejdet som led i kortlægningen af virksomheders behov for 
digitale kompetencer, som er gennemført for Erhvervsstyrelsen. Formålet med 
kortlægningen er at skabe øget viden om dansk erhvervslivs nuværende og fremtidige 
behov for arbejdskraft med digitale kompetencer, og vurdere matchet mellem udbud og 
efterspørgsel på tværs af de forskellige IKT-uddannelser. 
 
Opgaven er gennemført af Højbjerre Brauer Schultz, Kubix og Alexandra Instituttet. 
 
Virksomhedsinterviewene  
Casebeskrivelserne er en del af analysen af efterspørgslen. De bygger på interview med 
ledere og medarbejdere i udvalgte virksomheder i forhold til medarbejdere med digitale 
kompetencer. 
 
Interviewene i virksomhederne er gennemført af Kubix og Alexandra Instituttet i 
november-december 2015. 
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Athena IT-Group 

  
Nøgleord • Hosting 

• Drift 
  
Sådan blev casen til Casen bygger på et interview med produkt- og kvalitets-

chef Søren Koefoed og teamleder Jesper Alstrup, der pri-
mært har med window-driften at gøre. 

  
Kort om virksomheden Athena er en typisk hostingvirksomhed for virksomheder, 

der outsourcer it-drift og datahåndtering. Det kan være, 
når virksomhederne skal forny deres eksisterende setup og 
kan se, at Athena kan opbevare data på en mere tryg og 
effektiv måde, end de selv kan.  
 
I forhold til it-driften tilbyder virksomheden en analyse – 
no cure no pay – som gerne skal vise, at Athena kan gøre 
det 20 % mere effektivt end virksomheden selv. 
 
Et tredje forretningsområde er varetagelse af backup for 
kunder. Athena dokumenterer, hvordan de laver backup og 
kan gennemføre ’restore-procedurer’, som sjældent gøres, 
når data opbevares hos virksomheden selv. ”De har jo al-
drig prøvet at restore – hvad sker der egentlig, hvis vores 
system går ned?” 
 
Denne type kontakter udvikler sig ofte til outsourcing i 
form af hosting. ”Vi passer på rigtig mange data for rigtig 
mange kunder.” 
  
Athena deltager oftere og oftere i offentlige udbud. Men 
hoveddelen af kunderne er private virksomheder med mel-
lem 50 og 250 medarbejdere, hvor de efter en analyse 
beslutter sig for, hvilken form for hosting og øvrig outsour-
cing der er bedst for dem. 
 
Endelig er der en first-line supportenhed, der forsøger at 
løse kundernes brugerproblemer med fx brugen af office-
pakken gennem telefonsupport.  
 
Hvis det tager mere end et kvarter, går forespørgslen vide-
re til second-line support folkene – typisk ved problemer 
med spam o.l. 
 

 Virksomheden blev grundlagt i 80erne og har i dag knap 
50 medarbejdere. 
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Forretningsudvikling Den sidste satsning er at få flere offentlige og rigtig store 
private virksomheder som kunder. 
  
Endelig satser Athena på drift af software til partnervirk-
somheder – som kan sælge hosting som en del af deres 
egen leverance.  

  
Medarbejderkompetencer I first-line support har medarbejderne typisk en erhvervs-

uddannelse som IT supporter eller erhvervsakademiuddan-
nelsen datamatiker. 
 
På nær nogle få autodidakte er langt de fleste andre med-
arbejdere datamatikere. Jesper har ikke selv nogen egent-
lig IT-uddannelse, men er oprindeligt kontoruddannet med 
flair for IT og ellers autodidakt. På spørgsmålet om hvad 
det mere præcist indebærer, svarer Jesper således: 
 
”Det er jo interesse, det handler om. Min kone vil nok kal-
de det en nørd. – Jeg har altid haft det sådan, at jeg fik løn 
for de første 8 timer og resten er så bare egen interesse.” 
Og det er først og fremmest learning by doing.  

  
 De medarbejdere, der laver analyser hos kunderne og 

dermed på basis af solid teknisk viden skal kunne kommu-
nikere med kunderne om deres behov, er typisk datamati-
kere. De har arbejdet med et specifikt teknisk område og 
er blevet interesseret i kontakt med kunder og har fået lyst 
til at være salgsorienterede. Det kan for eksempel være 
software arkitekter, der har tilstrækkeligt teknisk indsigt til 
at kunne forstå, hvad kundens IT-chef egentlig siger.  
 
”Nogle af vores medarbejdere har det bedst ved at arbejde 
i kælderen under neonlysets skær og har det rigtig fint 
med det, mens en anden måske opdager, at han egentlig 
godt kan finde ud af at snakke med kunden.” 
 
Den anden vej rundt med at tage en sælger ind og bygge 
det nødvendigt tekniske ovenpå, er ifølge Søren langt mere 
besværligt og mindre sikkert. De har simpelthen ikke den 
nødvendige forståelse for, hvad en server, en switch osv 
er.  
 
Der er så mange forskellige typer stillinger i virksomheden, 
at der både er plads til den nyudlærte og til specialisten 
med mange års erfaring.  
 
Den vigtigste adgangsbillet er faktisk sociale kompetencer. 
Ikke mindst fordi de internt skal kunne samarbejde med 
hinanden, dække hinanden med vagter o.l. Medarbejderne 
er derfor også med i ansættelsessamtaler med potentielle 
nye kolleger. Til sidst er det medarbejderen og den pågæl-
dende teamleder, der har det afgørende ord. 
 

 Men der er også plads til medarbejdere, der kan have in-
troverte træk og ikke skal være for tæt sammen med kol-
leger, men som er supergode til at programmere.  
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 Fremtidige udvidelser af medarbejderstaben vil være foku-

seret på følgende: 
 
”Der hvor vi vil ekspandere, er nok mest ift virtualisering 
og hybride løsninger. Og den tredje ting vil formentlig væ-
re en oprustning af sikkerhedskompetencer ift kundernes 
beskyttelse.”  
 
Uddannelsesmæssigt vil det stadigvæk være datamatikere, 
selv om der også nævnes behov for folk med ’Data Protec-
tion Office’ uddannelse – Denne type uddannelse er opstå-
et som en følge af den nye data protection lov fra EU.  
 
Der vil – især ved de bagvedliggende ting – være brug for 
færre personer pr. kundevirksomhed. ”Hvor man tidligere 
måske var 8 timer om at sætte en server op, tager det i 
dag måske 2 takket være virtualiseringen.”  
 
Nye firmaer vil ofte starte i skyen og ikke selv have en 
server stående. Og så er der gamle virksomheder, der ger-
ne vil outsource driften, og ikke længere have server stå-
ende selv. Det indebærer for Athenas medarbejdere, at de 
ikke længere bare skal kunne tale med kundens IT-chef, 
men også med de direkte involverede faggrupper i de de-
centrale afdelinger.  
 

Rekrutteringskanaler Ved rekruttering af nye medarbejdere benytter Athena sig 
hovedsageligt af netværk, både personlige og netværk på 
sociale medier som LinkedIn, og ved at have firmaprofil på 
Twitter og Facebook. 
 
Ifølge Søren er det alt for tidskrævende at rekruttere via 
Jobnet/Jobindex. Hans konkrete erfaringer er, at et enkelt 
stillingsopslag gav over 50 ansøgninger, hvoraf mange 
åbenlyst var proforma, tvunget af systemet. Og da han 
mener, at alle skal have et ordentligt svar, bliver det me-
get arbejdskrævende. 
 
Det er ikke fordi Athena ikke vil ansætte ledige. Hvis en 
ledig har opdaget på LinkedIn eller gennem personlige 
netværk, at virksomheden søger fx en datamatiker, og 
responderer med en god ansøgning, der viser interesse og 
faglig ballast, bliver vedkommende gerne ansat.   
 
Vejen ind i virksomheden kan også gå via et praktikophold, 
mens man læser til datamatiker. Ifølge Søren giver det 
gode chancer for begge parter til at finde ud af, om man 
passer sammen. 
 

 ”Vi har heller ikke noget imod at tage en italiener ind, selv 
om vedkommende skal slå over til engelsk, hvis det bliver 
lidt kompliceret.” Men hvis der er to fagligt lige kvalificere-
de ansøgere, tager virksomheden den, der kan dansk, da 
engelsk kommunikation altid vil være en tand mindre ef-
fektivt internt. 
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Rekrutteringsudfordringer Den største udfordring er geografisk. Mange medarbejdere 

har vagter, og da er det ikke hensigtsmæssigt at bo for 
langt væk. Samtidig oplever Athena en tendens til, at de 
unge allerhelst vil være i Aarhus eller København. 
 
Blandt andet derfor er ordningen med at have praktikanter 
fra datamatikeruddannelsen en god måde at rekruttere på, 
da der er større chancer for, at de unge bliver på Fyn, når 
de først har lært en arbejdsplads med gode kolleger og 
interessant arbejde at kende.   
 
Aktuelt har Athena de seneste to måneder ansat 7 medar-
bejdere og mangler 5.  
 
Det er datamatikere, der har specifik erfaring med for ek-
sempel Netværk, Storage eller Virtualisering - den hybride 
cloud, hvor de personfølsomme data ligger i den sikre kæl-
der hos Athena, mens de nemmere tilgængelige ligger i 
skyen, fx hos de billige amerikanske leverandører. – Og 
sådanne personer er vanskelige at finde lokalt.  
 
Sidste år er virksomheden steget med næsten 25 % i om-
sætning. 
 

Vurdering af  
uddannelsesudbud 

Det er sjældent, at en nyuddannet datamatiker fra dag 1 
bare kan gå direkte ind og selvstændigt løse arbejdsopga-
verne hos Athena – og virksomheden har heller ikke for-
ventning om, at de skal kunne. 
 
Alt i alt vurderes datamatikeruddannelsen positiv. ”Den 
generelle nødvendige viden om IT den er der.” Men Athena 
kunne alligevel godt tænke sig, at uddannelserne var lidt 
tættere på virksomhederne. 
 

 Athena er derfor - og for at få fastholdt nye kandidater på 
Fyn - gået med i et netværk af virksomheder i Odense, 
Technology Denmark (http://technologydenmark.dk/) – 
som vil fortælle uddannelsesinstitutionerne, hvad virksom-
hederne har brug for. Det gælder både erhvervsskoler, 
erhvervsakademier og universiteter. 
 

 ”Det er allerede lykkedes med at vi sammen med er-
hvervsakademiet Lillebælt laver et eliteforløb for datamati-
kere, der er direkte koblet op på, hvad virksomhederne 
efterlyser.”  
 
Der er specifikke kompetencer i fokus: 
• Programmering (vi mangler rigtig mange programme-

ringsfolk) 
• Forståelse af internetbutikker   
• Storage forståelse 
• Opsætning af servere  
• Virtualisering 
• Netværksforståelse 
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Det er Athenas erfaring, at man ikke kan forvente, at den 
enkelte medarbejder kan dække alle disse tekniske områ-
der. 
 
”Vi stiller også undervisere til rådighed til Lillebælt, der kan 
undervise på uddannelsen på et aktuelt højt niveau.” 
 
Initiativet Technology Denmark skulle gerne bidrage til at 
holde datamatikerne på Fyn. 
 
Som nævnt, er der i forhold til data sikkerhed også et sti-
gende behov for folk med kendskab til data protection på 
juridisk niveau. Certificeringer og uddannelser til fx Data 
Protection Officer udbydes fx af Bech Bruun og Teknologisk 
Institut. 
 
Athena vil sammen med brancheforeningen for IT hosting-
virskomheder (BFIH) udvikle en Data Protection Officer 
uddannelse.  
 

Kompetenceudvikling og 
efteruddannelse 

Athena bruger mange eksterne, private kursusleverandø-
rer. Alt afhængig hvad det handler om, vælges leverandø-
ren – fx Vmware ift virtualisering, IBM ift storage, Linux, 
firewall o.l. 
 
Der har været leverandører, virksomheden har opgivet pga 
mindre gode oplevelser. For tiden er Teknologisk Institut, 
Arrow samt leverandører af hardware højt i kurs. Alt i alt 
svarer både Søren og Jesper bekræftende på spørgsmålet 
om, hvorvidt kurserne giver value for money. 
 
Ved større satsninger som fx ift windows 365 hyres en 
ekspert ind til at gennemføre kurser internt i huset. 
 
Mange af de ovennævnte kurser er rettet mod certificering. 
 
I forhold til de medarbejdere der viser interesse for salgs-
delen, er det vigtigste at gå sammen med en erfaren kolle-
ga. ”De skal jo også lære at slippe fascinationen for teknik-
ken.” 
 
Virksomheden bruger ikke egentlige salgskurser. ”De har 
ikke ret meget at gøre med at opbygge et tillidsfuldt for-
hold til en ny kunde.” 
 
Udover kurser har Athena mange interne læringsaktivite-
ter. Hver medarbejder har en CV-liste, der fx indeholder 
certificeringer, og en trainingsliste, der viser hvad den en-
kelte har lært gennem sidemandsoplæring, hvor teamle-
derne konfirmerer, hvad medarbejderne har lært, især 
nødvendige virksomhedsspecifikke kompetencer, som man 
ikke kan tilegne sig andre steder.  
 
”Folk er så meget fokuseret på at levere god service til 
kunderne, mens de nok har mindre forståelse for Athenas 
egen forretning.”  
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Selvfølgelig er kundekontakt – både i support og hos dem 
der skal lave analyser hos kunder – meget vigtig. Man skal 
kunne lytte og forstå kundernes behov. ”Og vi har for ek-
sempel brugt deciderede kommunikationskurser – hvor 
man for eksempel lærer, hvad man ikke skal sige.”  
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FORCA A/S 
  
Nøgleord • Forretningsudvikling 
  
Sådan blev casen til Casen bygger på et interview med forretningsudviklings-

chef Kasper Rønnov Molin og medarbejder Søren Rokkjer, 
der er kandidat i IT digital design og kommunikation. 

  
Kort om virksomheden Forca har specialiseret sig i stordrift og udvikling inden for 

medlemsservice, aktuarservice, fondsservice samt økono-
mi- og regnskabsservice. Forca er ejet af sine kunder Læ-
rernes Pension, PKA samt Pædagogernes Pensionskasse og 
servicerer over 530.000 medlemmer med betjening og 
rådgivning. 
 
Der er ca. 250 medarbejdere i Forca.  
 
Denne casebeskrivelse er koncentreret om virksomhedens 
udviklingsportefølje. I udviklingsporteføljen er der ca. 70 – 
100 medarbejdere. 

  
Forretningsudvikling Kasper understreger, at det i en virksomhed som Forca - 

og i den finansielle sektor i det hele taget - er umuligt at 
tænke forretningsudvikling uden at tænke teknologi ind 
som en fuldstændig integreret del.”Da jeg i sin tid blev sat 
i spidsen for forretningsudvikling og digital for 1½ års tid 
siden, var det under overskriften ’forretningsudvikling er 
digital, og digital er forretningsudvikling’.” 
 

 ”Forretningsudvikling er en blanding af organisationsudvik-
ling, strategiudvikling og at dygtiggøre os til – sammen 
med kunderne – at blive dygtigere til at tænke nyt om vo-
res services.” 
 

 Virksomheden er i gang med en grundlæggende ændring i 
måden at tænke udvikling på. Virksomheden er i 2014 gået 
fra almindelig vandfaldsstyring af udviklingsprojekter over 
til scrum som primær udviklingsmetode. 
 
Tiden, hvor de store, tunge 3-års projekter var hovedreg-
len, er forbi. Hos Forca tales der derfor nu om ’rullende 
porteføljestyring’. 
 
”Vi skal kunne levere nye services hele tiden. Og vi aner 
ikke, om vi rammer rigtigt.” Det er derfor nødvendigt at 
bygge en mere eksperimenterende, lærende kultur op om-
kring de udviklingsprojekter, der sættes i søen. ”Det er en 
stor transformation – og det er ikke reduceret til projekt-
folket, men det gælder sådan set også alle vores fagspe-
cialister, som ofte sidder i driften.” 
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Medarbejderkompetencer På den ene side skal de have fagspecialister, der kan regne 

rigtigt - ”ellers får vi jura på nakken.” På den anden side 
skal de være med på de små hurtige skridt med løbende 
afprøvninger sammen med kunden. 
 

 Spørgsmålet om hvordan de forsøger at kombinere faglig 
dybde og hurtige steps i det agile udviklingsarbejde, be-
svarer Kasper med, at der er behov for T-profiler: det ver-
tikale ben i T illustrerer den faglige dybde på et specifikt 
område, mens det horisontale ben illustrerer evnen til at 
arbejde sammen med eksperter på andre felter og evnen 
til at anerkende og anvende disses særlige kompetencer. 
  

 ”Det er jo ikke det enkelte menneske, der skal kunne alt, 
for så knækker de jo halsen. Men vi har en stigende for-
ventning og stigende krav til, at de skal kunne mere i dag. 
Så hvis ’hire for attitude’ nogensinde har været sandt, så 
er det jo endnu mere sandt i Forca nu, end det var i går.” 
 

 Men en ideel kombination af en udvikler, der kan tage go-
de dialoger med kunden for at forstå dennes konkrete be-
hov, ville bestemt være ideelt. ”Hvis du har den der etno-
grafiske næse, har du ikke brug for en etnografuddannel-
se.” Og med sådan en kombination kunne man ifølge Ka-
sper springe en oversættelsesproces over. 
 

 Med det agile kommer der også – ved siden af at være 
fagligt dygtig – øgede krav om sociale kompetencer. Man 
skal kunne snakke med folk. Evnen til at kunne indgå i 
relationer, fylder mere og mere. 
 

 Men hvis man tror, at scrum og agil udvikling indebærer 
løsere samarbejdsstrukturer, skal man ifølge Kasper tro 
om. Scrum fordrer og udvikler ifølge Kasper en langt mere 
styret tænkning, end man egentlig tror. Det er jo langt 
mere faste procedurer, man skal følge i en takt. 
 
”Det er jo i virkeligheden enhver Lean-konsulents våde 
drøm, der er blevet udlevet. Så vi jagter 100% at have 
det, vi kalder faste, permanente, selvorganiserende teams. 
Vi jagter benhårdt at kunne lave nogle high-performance, 
robuste teams. Det er personkendskab og gruppedynamik-
ken, der gør, at man kan levere det, der skal leveres.” 
 
Men samtidig skaber scrum også en mere rolig og fast til-
knytning til et enkelt team. Den enkelte medarbejder bliver 
ikke længere forstyrret fra øst og vest. 
 
Søren, der tydeligvis har en stærk reference til sin tidligere 
ansættelse i en mindre virksomhed, og som har et åben-
lyst ’iværksættergen’ synes, at den agile tankegang udfor-
drer hans tålmodighed, fordi der hele tiden er møder i 
teamet - selv om han godt kan se meningen med scrum.  
 

Uddannelsesbaggrund Ud af de ca. 70 medarbejdere, som arbejder i udviklings-
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porteføljen, har ca. halvdelen en decideret IT-specialist-
uddannelse. Der er en del aktuarer, der sidder med de for-
sikringstekniske systemer og ifølge Kasper samtidig er me-
get skrappe ift IT. 
 
Endelig er der medarbejdere, der kommer med en bag-
grund fra Forsikringsakademiet, som løbende har modtaget 
intern træning / undervisning. 
 

Rekrutteringskanaler Forca bruger mange forskellige rekrutteringskanaler – net-
værk, annoncer, jobopslag og headhunting. 
 
”Og så rekrutterer vi igen for attitude. Jeg rekrutter fx, 
hvis jeg kan se, at der er en meget aktiv LinkedIn-profil. 
Hvis jeg skal have en specialist på noget online-service, så 
tror jeg, at sådan en type vil være synlig på online-fora. 
Der må brænde en flamme derinde. De bør sætte nogle 
digitale spor.”  
 
Det er ikke aktuelt for Forca at gå globalt. Hverken med at 
outsource til udlandet eller med at søge arbejdskraft på det 
globale arbejdsmarked.  
 
Set med Sørens medarbejderbriller er det rigtig godt at 
have et så interessant arbejde geografisk tæt på, hvor han 
bor, ikke mindst hans nuværende familiestruktur taget i 
betragtning. Transporttid mellem arbejdet og hjemmet er 
for ham et vigtigt kriterium – Fyn eller Jylland er ikke i 
billedet aktuelt.   

  
Rekrutteringsudfordringer Aktuarer er en mangelvare, ikke mindst fordi der gennem-

føres mange store projekter i finans- og forsikringsbran-
chen. Kasper begrunder, hvorfor aktuarer er så eftertrag-
tede i branchen, således: 
 
”De er specialister i at regne den ud. Det er noget af det 
mest avancerede matematik. De kan gå ind og forstå pen-
sionsproduktet, fremskrive det og sikre, at der nu også er 
kapitaldækning i 2070. Når EU skal tjekke, om solvensen 
er i orden, er det vores aktuarer, der kan gå ind sige det 
på decimalen. Hvis ikke du bliver astronom eller fysiker, så 
bliver du aktuar. Det er højtspecialiseret matematik-
uddannelse.” 
 
Også IT-arkitekter kan være vanskelige at rekruttere. 
 
Men denne knaphed på aktuarer og IT-arkitekter har ikke 
begrænset Forcas forretningsudvikling. 
 
Endelig er product-ownere med tilpas indsigt i pensions-
branchen svære at finde. 
 

Vurdering af  
uddannelsesudbud 

Selv om der er brug for T-profiler, er Kasper langt fra 
overbevist om, at den enkelte uddannelse skal kunne for-
midle alle ønskede kompetencer. Det vigtigste er, at der en 
god faglig dybde. ”Man er nødt til at være forsigtig med at 
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lave alle mulige hybrid-uddannelser med nye fagligheder.” 
 

 Kasper synes ikke, at det er uddannelsesverdenen, der 
skal løse alle kompetencemæssige udfordringer, som virk-
somheder som Forca har.  

  
 Søren arbejder med digital forretningsudvikling. Mere kon-

kret med at generere ideer, modne og kvalificere dem. Han 
har en baggrund med at kunne arbejde med brugervenlig-
hed og har været i reklamebranchen. 
 
På spørgsmålet om hvor meget han i sit arbejde kan træk-
ke på det, han har lært i sin kandidatuddannelse på IT-
universitetet, siger han: 
 
”Middelnyttigt i forhold til generere ideer, meget nyttigt ift 
at modne ideer, mindre nyttigt ift at skulle kvalificere dem.  
 
Den sidste del er jo der, hvor man finder ud af, om tingene 
er bæredygtige og det bliver mere forretningsorienteret. 
Det har helt sikkert manglet på min uddannelse. Der er for 
mange bløde discipliner og for få af de lidt mere simple - 
købmandsskab og kvalificering. Giver det her mening at 
lave? Hvordan kommunikerer man? Mange gange er et jo 
en opgave at få kommunikeret en god eller en dårlig idé. 
Er noget bæredygtigt og skal ud og flyve.”  
 
Søren ville i sin uddannelse også gerne have lært noget om 
online marketing. ”Hele paletten med adwords, SEO, ban-
ner, trafikoptimering, trafikmåling, Google analytics er helt 
væk. Og når man så kommer ud i erhvervslivet, så er det 
det, man bliver mødt med. Hvor er sammenhængen? Til 
gengæld kan jeg lave en etnografisk analyse. Det er der 
ikke nogen, der efterspørger.” 
 
På spørgsmålet om nogle af disse ting som fx Google ana-
lytics ikke for specifikke til en uddannelse, svarer Søren: 
”Det kan man godt argumentere ud fra – ud fra en sam-
fundsvinkel. Men når hverdagen rammer og du kommer ud 
i dit første job. Eller i en mindre virksomhed med 30 ansat-
te, så er det en opgave, du skal løfte.” 
  
Der var ifølge Søren ikke et eneste fag, der handler om, 
hvordan man laver en keywordanalyse, med budgivning 
o.l. 

  
Kompetenceudvikling og 
efteruddannelse 

Forca bruger eksterne kurser, hyrer eksperter ind til isce-
nesatte interne læringsaktiviteter, gratisseancer hos bu-
reauer mv. Erfaringerne er stort set gode med alle typer.  
 
Valg af eksterne kurser sker ikke ud fra et forkromet over-
blik, men ud fra kendskab til undervisere, fx oplægsholde-
re, som i anden sammenhæng virkede spændende. 
 
De ting, man ikke får lært i sin uddannelse, skal man lære 
senere hen. Søren gjorde det for eksempel på denne må-
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de: 
 
”Jeg har siddet oppe hver aften og læst blogs og amerikan-
ske undergrunds-blogs om, hvordan man gør dette her.  
Lært noget af de andre kolleger i Danmark. Lært dem at 
kende og snakket med dem om, hvordan man gør. Så har 
jeg været så heldig, at jeg var i et job, hvor jeg havde mu-
lighed for at hyre de bedste konsulenter i landet ind. Så 
købte jeg en 3-4 konsulenttimer og sparrede med dem om, 
hvordan man gjorde det. Så fik jeg jo værdifuld viden. Så 
har jeg selvfølgelig læst nogle bøger om det.” 
 
Ifølge Sørens vurdering er uddannelserne på ITU for teore-
tiske. ”Uddannelsessystemet er jo bygget op omkring vi-
denskabelig metode og det clasher bare med virkelighe-
den. Der møder du en lille virksomhed med 30 ansatte. 
Der møder du en iværksætter, som er alt andet end bruger 
af en videnskabelig metode, men har en idé og vil bygge 
virksomheden op fra grunden: Dette her er en god idé, det 
kan jeg mærke. Fortæl mig lige, hvorfor det er en god idé. 
Jeg ved bare, det er en god idé.”  
 
Han synes, at uddannelsesverden derfor bør udfordres lidt 
til at blive mere iværksætterorienteret og arbejde med 
gode ideer, redegøre for hvorfor det er en god idé, knuse 
problemer, man har identificeret i et marked, ned til min-
dre klynger osv. 
 
Men det iterative, det får man ifølge Søren vitterligt lært 
på ITU. 
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Immeo P/S 

  
Nøgleord • E-business 

• Forretningsudvikling 
  
Sådan blev casen til Casen bygger på et interview med partner Ivan Beltoft, 

ansvarlig for forretningsudvikling, og konsulent Thorkil 
Burup. 

  
Kort om virksomheden Immeo blev grundlagt i 2014 og er på et år vokset fra 4 til 

25 faste medarbejdere. Dertil er der 3 freelancere tilknyt-
tet virksomheden. 
 

 Immeo er et forretningsorienteret IT konsulenthus, med et 
strategisk fokus på e-handel og digitale forretningsmodel-
ler. ”Vi skal tænke globalt på e-handel. Ellers bliver vi ud-
konkurreret af ASOS og Airbnb og andre spændende uden-
landske services.” 
 

Forretningsudvikling Med en mangeårig og succesrig ballast fra en meget stor 
IT udviklings- og konsulentvirksomhed satsede de 4 
grundlæggende partnere på et spændende markedsseg-
ment på e-handelsområdet, med både små og store pro-
jekter. Immeo oplever på egen krop, at det er et marked i 
vækst: ”Den første kunde var Meyers Madhus. To måneder 
senere fusionerede de med Løgismose. Og i dag er vi også 
ved at lave e-commerce til Løgismose. Sidenhen er det 
gået rigtigt stærkt.” 
 

 Deres arbejde med Meyers Madhus er et godt billede på, 
hvad Immeo helt principielt bidrager med: For det første er 
det udviklingen af webshoppen med take-away, mad- og 
bagekurser, catering, kantinedrift til fester. For det andet 
er der den lige så vigtige del Content Marketing som iscen-
sætter produkterne i en spændende kontekst. Immeo har 
været med til at skabe en platform, der kombinerer com-
merce og content marketing. 
 

Medarbejderkompetencer Alle der ikke kommer ind uden mange års erfaring og er 
hyret til krævende projektopgaver, begynder som konsu-
lenter – en stillingskategori, man er i op til 3 år. Derefter 
er der følgende typer stillinger: Generalist, Seniorarkitekt 
og Lead Developer. 
 
Generalisten er en teknisk velfunderet seniorkonsulent 
med dyb forståelse for det digitale og som brænder for det 
forretningsmæssige hos kunderne og har lyst og kompe-
tencer til at få kunderne til optimalt at udnytte de digitale 
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muligheder og teknologiske værktøjer, Immeo behersker.  
  

Generalisten er typisk uddannet som datalog eller soft-
wareingeniør. Det forretningsmæssige får de in-house 
oveni eller supplerer deres tekniske uddannelse med en 
HD. 
 
Seniorarkitekten har dyb teknisk indsigt og kender de 
standardprodukter, som Immeo anvender, så dybt, at han 
ved, hvordan de optimalt kan integreres med kundens sy-
stemlandskab. Arkitekten har også så meget forretnings-
forståelse, at han finder den for kunden mest cost effektive 
løsning. 
 

Seniorarkitekten har ligeledes typisk en kandidatuddannel-
se som datalog eller softwareingeniør.  
 
Lead Developer er den, der er rigtig dygtig på de udvik-
lingssprog, Immeo arbejder med, fx. Net og C#, og Java 
Script Frameworks som AngularJS. ”Det er den person, der 
ikke gider alt det der kunde- og projektfnidder og heller 
ikke gider tegne den store arkitektur. Men bare synes, det 
er fedt at udvikle.” 
 
De er ligeledes typisk dataloger og softwareingeniører. 
 
Ivan understreger, at alle tre kategorier er sidestillede og 
lige vigtige. ”De udfylder hver sin rolle og tilsammen ska-
ber det en komplet kvalitet i den leverance, vi skal kunne 
levere til vores kunde.” 
  
Thorkil er konsulent og laver softwareudvikling. Det er dog 
ikke kun programmering. ”Her skal man også afstemme 
med kunderne. Det er jo deres produkt, man udvikler på.” 
Han sidder sammen med 3-4 kolleger, der arbejder med 
samme opgave, typisk 3 eller 4 dage om ugen hos kunden. 
Konsulenttilværelsen passer ham rigtig godt: ”Jeg kan godt 
lide, at vi arbejder på relativt korte projekter – 3-6 måne-
der i modsætning til min gamle arbejdsplads, hvor vi bare 
havde et produkt, der skulle videreudvikles. Det er fedt, at 
man hele tiden kommer ud for noget nyt.” 
 
I forhold til skelnen mellem digitale kompetencer/forret-
ningsforståelse og IT-kompetencer har Ivan følgende for-
ståelse af den gængse skelnen: 
 
• Digitale kompetencer/forretningsforståelse: Design, 

UX, kommunikation, marketing 
• IT-kompetencer/teknik: Arkitektur, integration, udvik-

ling, platforme 
 
”Men det er to ord for det samme. Når man prøver at dele 
det op, så er det fordi det digitale bliver brugt meget i det 
frontend/forretningsorienterede, mens IT bliver brugt til 
backend. Men for os er det hele digitalt.”  
 

Rekrutteringskriterier For at slippe gennem nåleøjet skal en ansøger deltage i 4 
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ansættelsessamtaler, hvor der gås tæt på det faglige ni-
veau, og studiekarakterer i de relevante fag; det vurderes, 
hvordan de reagerer på at skulle tidsregistrere, og hvordan 
de kan tackle en uventet situation – som de kommer ud 
for på den ene af samtalerne – og sidst men ikke mindst 
skal de forskellige medarbejdere, der deltager i samtaler-
ne, have en sikker mavefornemmelse af, at den nye passer 
ind socialt.  
 

Rekrutteringsudfordringer Af de nævnte kategorier er den dygtige seniorarkitekt med 
mindst 4-5 års erfaring sværest at finde. 
 
Da Ivan gerne ser Immeo fremover vokse i samme tempo 
som i det første år, ser han rekrutteringsvanskeligheder i 
alle de nævnte stillingskategorier, ikke mindst på grund af 
ambitionsniveauet: ”Hvis der kommer så mange kandida-
ter ud og vi vil gerne have top-5 % hele tiden, så kommer 
vi altid til at få problemer.” 
 
Men fordi et projektteam pr kunde består af en generalist, 
en seniorarkitekt og 5 udviklere, vil der nødvendigvis være 
mest efterspørgsel efter lead developere eller efter nyud-
dannede, der kan udvikles til denne profil. 
 

Rekrutteringskanaler Med den hurtige vækst – fra 4 til 27 medarbejdere på 1 år 
– er rekruttering et nøgleområde på samme måde som det 
er at finde nye kunder og opgaver. Immeo har 5-8 samta-
ler om ugen og ansætter 1–3 nye medarbejdere om må-
neden.”Med den vækst vi har, skal vi hele tiden være på 
forkant med, hvem der er den næste, vi skal ansætte.”  
 
Der spilles på flere rekrutteringstangenter:  
 
Det er vigtigt at brande sig mod universiteterne. Det sker 
ikke mindst ved at ansætte studentermedhjælpere og dyg-
tige dimittender direkte fra universitetet.  
 
Til konsulentniveauet har Immeo med succes brugt job-
opslag på Jobindex. 
 
Immeo bruger mange penge på headhuntere. Det er ifølge 
Ivan nødvendigt, fordi de rigtig dygtige med mange års 
erfaring sidder i gode positioner i forvejen og ikke er aktivt 
jobsøgende. ”Dem skal vi have lirket fri – og da kan head-
huntere et eller andet.” 
 
Thorkil blev ringet op af et rekrutteringsbureau og blev 
sidenhen via den ovenover beskrevne ansættelsesprocedu-
re ansat hos Immeo.  
 
Spørgsmålet om han på et senere tidspunkt ser sig selv 
som aktiv på det globale arbejdsmarked, besvarer han 
med et tydeligt nej. ”Jeg er ikke meget for at komme ud i 
verden og arbejde væk fra alle dem, jeg kender.  Jeg hav-
de helt klart fokus på at skulle være et sted, hvor jeg hav-
de gode muligheder for at udvikle mig. Et sted, hvor tinge-
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ne ligesom bliver lavet ordentligt. Man har bedre mulighed 
for at vise sig frem end hvis man starter i en virksomhed 
med 1000 ansatte, hvor man kan være lidt mere låst i sy-
stemet.” 
 

Vurdering af  
uddannelsesudbud 

Når Ivan bliver spurgt om en vurdering af de eksisterende 
uddannelser, sammenligner han først og fremmest Aalborg 
Universitet og DTU. Han kan godt se, at de medarbejdere, 
der har læst på Aalborg Universitet har lært at arbejde i 
projekter og i skiftende teamsammensætninger, hvilket er 
en klar fordel i forhold til den måde, Immeo arbejder på. 
Til gengæld er de, der har været på DTU, dybere datalo-
gisk, hvis de ellers har lagt kræfter i studiet.  
 
Men som Ivan siger, er der jo bare forskel på folk, uanset 
hvor de har læst. ”Nogle er bare superdygtige og meget 
dedikerede.”  
 
Efter et par år hos Immeo regner Ivan dog med, at for-
skellene er udvisket. 
 
Konsulenten Thorkil har læst til bachelor i softwareudvik-
ling på ITU og til kandidat i computer science på DTU. Han 
skiftede til DTU, fordi der efter hans smag var for meget 
øvelse i gruppearbejde og projektledelse på ITU. Han 
trængte til at få noget mere specialiseret viden. Han er 
glad for den programmeringspraktiske faglighed, han kun-
ne udvikle på ITU.  På DTU værdsatte han den valgfrihed, 
der er, og den mulighed for teknisk fordybelse, fx om 
hvordan en compiler fungerer. 
 

Kompetenceudvikling og 
efteruddannelse 

Mesterlæreprincippet er en central del af kompetenceud-
viklingen hos Immeo. Thorkil fortæller, hvordan han kon-
kret oplever at være i mesterlære: ”Da jeg startede op, 
blev jeg smidt ind på et projekt, som blev lavet på Siteco-
re. Da havde jeg aldrig hørt om Sitecore før. Jeg blev sat i 
gang, fik lige en dags introduktion og skulle læse op selv. 
Når jeg var klar, fik jeg lige en kort intro om, hvordan det 
fungerede, og så var jeg ellers i gang. Det blev lidt mester-
læreagtigt. Han gav mig nogle lette opgaver til at starte 
med. Når jeg stødte på problemer, spurgte jeg, så fik jeg 
svar. Så fortsatte jeg. Det blev egentlig lært rimeligt dybt, 
synes jeg. Så havde jeg en rimelig god forståelse af, hvor-
dan det hele fungerede. Man får hele tiden lært, hvordan 
man kan gøre tingene på en lidt smartere måde. Det er 
også fedt.”   
 
’Day of Immeo’ er en intern videndelingsdag, der afholdes 
hver tredje fredag. Denne seance værdsættes af medar-
bejderne. Thorkil: ”Jeg har selv holdt et oplæg om versi-
onsstyring. Så er der andre tekniske indslag. Det er rigtig 
motiverende. Vi sidder alle sammen og hører også, hvor-
dan det går med forretningen, hvilke kunder der er. Det 
synes jeg, er meget fedt.”  
 
Der er en åben læringskultur, hvor der opfordres til at 
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spørge, når man er i tvivl. Denne kultur fremmes blandt 
andet ved, at de som regel er 3-4 konsulenter, der arbej-
der sammen hos kunden, af ’Day of Immeo’, samt vha. 
intern Wiki hvor medarbejdere skriver, når de finder en 
eller anden smart ny løsning. 
 
Hver medarbejder deltager i 3 årlige MUS ud fra en matrix 
af relevante parametre og som peger på ønskede udvik-
lingsveje. 
 
Af eksterne aktiviteter nævner Ivan to centrale: certifice-
ringer til relevante platforme og – især for de mere erfarne 
– deltagelse i konferencer.  
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Mjølner Informatics A/S 

  
Nøgleord • Software og design af forretningskritiske produkter 

• Internet of Things  
  
Sådan blev casen til Casen bygger på et interview med CEO Brian Gottorp Jep-

pesen, forretningsudviklerne Peter Skorkjær Rickers og 
Martin Schumann.  

  
Kort om virksomheden Mjølner blev grundlagt i 1988 som spin-off fra Aarhus Uni-

versitet og var i de første år stærkt forskningsorienteret. 
2001 var starten for Mjølner som kommerciel virksomhed. 
I dag er de i alt 80 faste medarbejdere og har derudover 
30-40 freelancere tilknyttet.  
 
Mjølner er i 2015 kåret til Computerworlds ’Årets it-komet 
2015’, og nr. 2 blandt it-virksomheder i Great Place to 
Work. 
 
Mjølner er et software- og designhus, der leverer forret-
ningskritiske digitale produkter til kunder på tværs af 
brancher og platforme. Projekterne foregår enten in-house 
eller som konsulentydelser hos kunden.  
 
Mjølner udmærker sig ved sin diversitet. Virksomheden 
rummer tekniske kompetencer inden for alt fra app-
udvikling til indlejrede systemer og disse suppleres af bru-
gereksperter og designere. På den måde kan Mjølner hjæl-
pe kunderne hele vejen fra idé til digitalt produkt. 
 
Kunderne finder Mjølner blandt de største danske og inter-
nationale virksomheder, særligt i industrien og finansver-
denen.  

  
Forretningsudvikling Det der ifølge Brian adskiller Mjølner fra mange andre er, 

at de har både designere, brugereksperter og teknikere i 
huset. Kunderne er typisk store som Lego, Vestas, Jysk, 
eBay, Dansk Supermarked.  
 

 Hvis virksomheden skulle ekspandere med danske kunder, 
ville det forudsætte en diversificering med nye type ydel-
ser.  
 
Med en ny strategi satser Mjølner på at udvide forretnin-
gen med internationale kunder, med den type ydelser virk-
somheden er kendt for. ”Om 3 år vil 40 % af det arbejde, 
vi laver her i Aarhus, stamme fra internationale kunder.”  



22 
 

 
”Hvis man vil tiltrække kunder fra Asien og USA til at få 
produceret i et af verdens dyreste lande som Danmark, 
skal man være blandt de absolut bedste og kunne levere 
noget, andre ikke kan.”  
 
Virksomheden udvikler desuden et softwareframework til 
digitale brugergrænseflader, som man kender det fra 
smartphones, men på meget mindre isenkram. ”Populært 
sagt kan vi få en Lupo til at performe som en V8er. Vi kan 
få noget småt isenkram til at vise noget grafik som et stort 
powerhus som en smartphone.”  
 

Medarbejderkompetencer Mjølners styrke er ifølge Brian at kunne få mange forskelli-
ge kompetencer til at spille sammen efter mottoet ’Diversi-
ty at work’. 
 
85 % af medarbejderne har en kandidatgrad eller PhD, og 
er dataloger, ingeniører, softwareudviklere mm. Det høje 
uddannelsesniveau har ifølge Brian sin berettigelse ved, at 
de skal være dygtigere end deres kunder, som også er 
dygtige.  
 

 Skal de digitale kompetencer gå hånd i hånd med forret-
ningsforståelse? Brian besvarer spørgsmålet med følgende 
billede: ”Når jeg for nogle år siden spurgte en medarbejder 
i kantinen, hvad han lige var i gang med, fik jeg svaret ’jeg 
programmerer. NET.’ Det han i virkeligheden lavede, var at 
skabe den nyeste version af Android Apps for eBay, så 
kunderne hurtigere kunne tilgå eBays services.”  
 
Den forståelse har medarbejderne i dag, i hvert fald efter 
et stykke tids ansættelse hos Mjølner - forretningsforståel-
se i den forstand, at kunne bidrage til kundens forretning 
ved at levere produkter af høj standard. ”At komme fra idé 
til digitalt produkt kræver mere end at kunne hamre søm i 
– det kræver, at du sætter dig ind i, hvorfor du gør det.” 
 

 Peter er opsøgende sælger og er internt ansvarlig for at 
allokere konsulentressourcer til de enkelte projekter. I for-
hold til det opsøgende arbejde understreger Peter, at det 
er vigtigt at kunne lytte sig til, hvad kunden har brug for, 
og ikke mindst forstå, hvordan kunden kører sine projek-
ter, herunder hvordan teknik indgår i deres projekter. Med 
den viden kan Peter finde ud af, hvilke Mjølner-ressourcer 
der optimalt kan bidrage til at løse den stillede udfordring. 
 
Martin har den tilsvarende rolle som forretningsudvikler på 
mobil og UX-siden. Han er – typisk for dette område – au-
todidakt og har blandt andet en ballast som selvstændig. 
Og han har brugt en del af sit første år hos Mjølner til at 
lære, hvad hans kolleger på det tekniske område kan leve-
re af tekniske løsninger. 
 

 I forhold til den fremtidige udvidelse af kundekredsen i 
udlandet er det først og fremmest vigtigt at lære andre 
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måder at kunne kommunikere på. ”Du kan ikke bare lige 
tage bilen til Colorado, som når du skal snakke med kun-
den i Bjerringbro.”  
 
Brian siger, at de derfor skal geare meget op på kommuni-
kation, for at kunne beskrive værdien af deres arbejde på 
et skype-møde eller en hjemmeside. At kunne kommunike-
re bliver en del af forretningen. At kunne sætte sig ind i en 
kundes behov og tydeliggøre, hvordan Mjølner kan bidrage 
med at opfylde disse behov, også over lang geografisk af-
stand, bliver en stærkere efterspurgt kompetence. 
 
Det engelske er Martin for eksempel ikke bange for. Men 
han tænker, at det bliver vigtigt at være bevidst om, at 
der kan være kulturelle forskelle i måden at kommunikere 
på.  For eksempel kan man ikke gå ud fra, at man møder 
en lige så hierarkisk flad organisation, som den man typisk 
møder i danske virksomheder.  

  
Rekrutteringsudfordringer Det begynder at blive svært med at kunne rekruttere data-

loger og ingeniører, især når man går efter dem, der kan 
kombinere forretningsforståelse og digital indsigt. ”Hvis du 
har 3, så tager jeg 3.” 
 
Arbejdsmarkedet ift. til UX og mediegrafikere er anderle-
des. Der er principielt mange nyuddannede, men Mjølner 
har brug for nogle med mere erfaring. 
 

Rekrutteringskanaler Brian forklarer, at det vigtigste i forhold til at kunne til-
trække den arbejdskraft, Mjølner har brug for, er at have 
et godt ry som et spændende sted, blandt dataloger, inge-
niører m.fl.  
 
Den vigtigste rekrutteringskanal for virksomheden er der-
for den direkte kontakt til de studerende. Eksempelvis 
gennem studenterprogrammører, praktikanter, gæstefore-
læsninger mm. ved forskellige uddannelser.  
 
Også headhuntere bliver brugt for at få lokket dem, der 
kan kombinere det forretningsmæssige med det tekniske 
til.  
 
Netværk er også en brugt rekrutteringskanal: ”Sagt som 
det jo i virkeligheden er, så stjæler vi fra hinanden – lige-
som de andre også gør.” 
 
Mjølner søger ikke internationalt.  
 
Når Mjølnermedarbejdere finder andre græsgange, er det 
oftest geografien, der spiller ind, dvs at de fx finder et job i 
Aalborg i stedet for at pendle. En enkelt har fundet en 
virksomhed med henblik på udstationering i udlandet. En-
kelte er stoppet, fordi de gerne vil forsøge at være fast 
tilknyttet en virksomhed i stedet for at være konsulent.  
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 Vurdering af  
uddannelsesudbud 

Datalogiuddannelsen i Aarhus har hidtil været et kæmpe-
rekrutteringsgrundlag sammen med ingeniøruddannelser-
ne. Men Mjølner er også begyndt at orientere sig mere 
mod IT-uddannelserne i Aalborg. ”I Aalborg er uddannel-
serne mere praksisorienterede. Det passer rigtigt godt med 
vores arbejde.” Også det projektorienterede som Aalborg 
lægger vægt på, giver en god ballast til arbejdet hos Mjøl-
ner. 
 

 Brian synes, at det en klar mangel på universitetsuddan-
nelserne, at de studerende ikke får noget med om den 
forretningsmæssige værdi af det arbejde, som de kommer 
til at levere, når de er færdige med deres uddannelse. 
 
”Når man efter at have fordybet sig i en teknisk orienteret 
uddannelse, pludselig skal kunne snakke med kunder om 
hvad de har brug for – ville det være rart, hvis man allere-
de havde lært noget om det under uddannelsen.” 
  
Omvendt kan Mjølner ikke bruge rene sælgere, der ikke 
har den tekniske ballast. Den er nødvendig, når man skal 
tale med kunden om, hvad teknologien i dag muliggør. 
 
I forhold til denne ønskede kombination af kompetencer 
har Brian tænkt sig at høre nærmere om diplomingeniør-
uddannelsen Business Development Engineer i Herning. 
 
Peter har en teknisk baggrund som datalog, suppleret med 
dele af en driftsøkonomisk uddannelse. ”Den baggrund 
tillader mig at udfordre kunden på den tekniske side og jeg 
kan udfordre vores teknikere på deres foreslåede løsnin-
ger. Jeg kan ikke længere programmere, men jeg kan ind-
gå i en dialog på lige fod med dem.”  
 
Peter er overbevist om, at han ikke vil være i stand til at 
udføre sit arbejde uden sin tekniske uddannelsesbaggrund 
som softwareudvikler. - ”Om det er datalog eller ingeniør 
er ligegyldigt.” Peter refererer fra snakke med kunder, der 
tilkendegiver, hvor godt det er for dem, at de kan sparre 
med ham også på det tekniske niveau, fx om deres plat-
forme. ”Det har mange gange været døråbneren.” 
 
Til gengæld svarer Peter på spørgsmålet, om han i sin ud-
dannelse har lært noget om, hvordan man lytter til en 
kundes ønsker og behov prompte: ”Intet.” 
 
Den side af sagen – hvordan man stiller spørgsmål, hvor-
dan man lytter mm. - har han lært en del om på et par 
eksterne salgskurser. 
 

 Brian er meget opmærksom på at ’levere tilbage’ til ud-
dannelserne ved for eksempel at holde gæsteforelæsninger 
om det, Mjølner laver. ”Men universiteterne skal række 
hånden ud efter os. Vi ved, hvad der foregår herude og vil 
gerne fortælle om det – og det er da også sjovere for stu-
derende end at læse en tyk bog.” 
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Der er også en egeninteresse i at være synlig på universi-
teterne: ”Fordi vi ved, at flaskehalsen fremover er kompe-
tencerne.” 
 
Med henblik på at have et frugtbart og gensidigt samspil 
med universiteterne har Mjølner også jævnligt praktikan-
ter, studentermedhjælpere, bachelor- og kandidatprojek-
ter. 
 

Kompetenceudvikling og 
efteruddannelse 

Når man begynder i virksomheden, er der først et introfor-
løb med en mentor. ”Men først og fremmest er der meget 
mesterlære i det, vi gør her.”  
 
Virksomheden bruger kurser med henblik på certificerin-
ger, og de vurderes at være gode. De salgsorienterede 
medarbejdere har også været på deciderede salgskurser. 
 
En stor del af Mjølners uddannelsesbudget går til konferen-
cer i hele verden.  Ikke mindst for at kunne lade sig inspi-
rere, men i lige så høj grad for kunne inspirere kunderne. 
Nylige eksempler er UX i San Francisco, Mobile World i 
Barcelona. 
 
Når en medarbejder kommer hjem fra sådanne konferen-
ce, er han/hun forpligtet på systematisk videndeling bagef-
ter, dels rent internt, dels på virksomhedens eksterne plat-
forme. 
 
I det hele taget bruges der en hel del tid på interne læ-
ringsmøder. Det kan handle om tekniske løsninger, om 
metoder hvordan der holdes kundemøder, evalueringer af 
vundne og tabte opgaver, o.l. ”Det er her, man lærer al-
lermest”, som Martin udtrykker det. ”Og Brian opfordrer jo 
alle til engang imellem bare at banke på døren hos en kol-
lega og spørge, hvad han/hun er i gang med.”  
 
Mjølner afholder også selv konferencer og events om aktu-
elle emner inden for software og design. Det seneste hand-
lede eksempelvis om ElasticSearch. 
 
Mange udviklere dygtiggør sig desuden helt individuelt, 
også i deres fritid, fordi det er deres passion.  
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ReMoni ApS 

  
Nøgleord • Forretningsudvikling 

• Internet of Things 
  
Sådan blev casen til Casen bygger på et interview med CEO Bo Eskerod Madsen 
  
Kort om virksomheden ReMoni er en ung virksomhed, grundlagt i 2014. 

 
 Bo Eskerod Madsen arbejdede inden da på GTS-instituttet 

Agrotech med kontroludstyr ift elforbrug, statistisk og 
software med henblik på bl.a. energioptimering.  
 
I forbindelse med sit arbejde på Agrotech undersøgte han 
elforbruget hos landbrug og gårde og fandt et stort poten-
tiale for besparelser. Udfordringen er, at det er dyrt at 
sætte måleudstyr op, det koster ca. 8000,- kr. pr. måle-
punkt, så hvis man skal hjælpe landmændene med at ana-
lysere deres elforbrug, så skal der en billigere løsning til i 
forbindelse med at opsætte målepunkter. Ud fra dette be-
hov fik han ideen til at udvikle et produkt, som ikke som 
traditionelt udstyr kræver, at man klipper i kabler for at 
sætte måleudstyr på. Denne idé var grundstenen for etab-
leringen af virksomheden og lave den som et firma uden 
for Agrotech.  
 
ReMonis flowmålingsudstyr kan klippes direkte på kabler, 
rør, ledninger og kombinerer disse clamp-on målere, der 
sender data til en cloud-løsning, hvor data kan analyseres 
og integreres i andre – allerede eksisterende - systemer 
hos brugerne. Ifølge Bo sikres der en høj datakvalitet til en 
relativ lav pris. Produktet er patenteret.  
 
Aktuelt er de klar til en nulserie, som skal testes hos en 
lukket gruppe af testbrugere.  
 
I begyndelsen af 2014 blev den første medarbejder ansat,  
I dag er de 14.  
  

Forretningsudvikling Produktet udvikles og markedsføres med Caverion, en stor 
teknologivirksomhed. ReMonis forretningsudvikling bygger 
i det hele taget på en lang række partnerskaber med inve-
storer og virksomheder med kompetencer, som ReMoni 
ikke selv råder over, deltagelse i forsknings- og udviklings-
projekter, o.l.  
 
Eksempelvis i forhold til at styrke ReMonis forståelse af 
brugernes behov er der et partnerskab med en ekstern 
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partner, som skal være med til at styrke virksomhedens 
forståelse af brugergrænsefladedesign på de it-systemer, 
der bruges til at aflæse målingerne i – at få en forståelse 
af hvordan brugernes behov bedst kan kobles sammen 
med de teknologiske muligheder, virksomheden kan tilby-
de. Her ligger en central del af forretningsudviklingen. På 
samme vis er andre videnspartnere hyret til at løse meget 
specialiserede og begrænsede tekniske problemstillinger, 
fx vedrørende elektronik og flow. Andre områder outsour-
ces ikke ud fra en forretningsmæssig forståelse; fx er der 
ikke noget af cloud-løsningen, der er outsourcet, fordi det 
bliver for sårbart for virksomhedens forretningsmodel. 
 
Virksomheden har formået at opnå både støtte fra forsk-
nings- og udviklingspuljer som EUDP, Euro Star program-
met såvel som venture kapital. Projektsamarbejderne er 
ikke kun vigtige som udviklingskapital, men er samtidig 
centrale for både forretningsudviklingen og adgang til den 
rette viden hos partnerne. 
 
Selve produktionen af de tekniske enheder er også out-
sourcet. Og det er heller ikke planen, at ReMoni selv skal 
stå for produktionen, når produktmodningen er så vidt, at 
der kan upscales. 
 
Outsourcing er for ReMoni det samme som partnerskaber 
med andre virksomheder. Fordelen med partnerskaber er, 
at man ikke kun køber den aktuelle viden, men også hele 
den ’videnbase’, som de eksterne kommer med. 
 
”Når vi outsourcer, er det for at jagte vores blinde punkter. 
Vi outsourcer det vi har svært ved.” 
 
”Hele tankegangen med Internet of Things bygger på troen 
på, at vi ikke skal bygge det hele selv… Internet of Things 
er jo bare et buzzword, der handler om, at ting kan snakke 
sammen over internettet. En af ideerne er, at vi ikke byg-
ger et nyt lukket system – men laver en åben platform, 
hvor vi samarbejder med andre.” 
 
Oplagte kunder er boligselskaber, ejere af store bygninger, 
kommuner, men på sigt også private virksomheder i land-
brug og produktion, der satser på bæredygtighed via ener-
gioptimering. 
 
Forretningsmodellen for brugerne er, at de køber et antal 
målere og tegner et abonnement for brugen af målerne.  
 
”Rigtig mange potentielle kunder har set det smarte i det 
her – det er svært at bevare pessimismen.” 

  
Medarbejderkompetencer Virksomhedens medarbejdere er primært ingeniører: Elek-

tronikudviklerne er ingeniører fra Aalborg Universitet, lige-
som embedded softwareudvikleren har embedded software 
kandidatuddannelsen fra Aalborg Universitet.  
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Den ene programmør er ligeledes ingeniør, den anden er 
datamatiker. 
 
Virksomheden har på grund af sin nuværende størrelse 
typisk kun en specialist af hver slags – fx en embedded 
softwareudvikler; en programmør, der kan programme-
ringssproget C; en anden Python; en tredje er specialist i 
gateway, osv. - men ønsker en dublering på alle disse po-
ster, så snart det er muligt. 
 
På alle disse felter er det helt afgørende for virksomheden,  
 

• at de er fagligt dygtige og har stor erfaring.  
• at de er ordentlige og høflige – sådan at det interne 

samarbejde funker gnidningsløst. 
 

 Bo siger, at det er erfaringen, der er det afgørende. Han 
mærker således ikke forskel på datamatikeren og ingeniø-
ren, fordi de begge to er så erfarne, som de er. 
 
Ved nyrekruttering bygger vurderingen af, om de er så 
dygtige som nødvendigt, dels på referencer, dels på små 
opgaver de skal løse og som er et omdrejningspunkt i an-
sættelsessamtalen. 
 
På spørgsmålet om hvor vigtigt det er, at softwareudvik-
lerne har dyb forretningsforståelse ligesom Bo selv har, er 
svaret meget prompte: ”Det vigtigste er, at de er speciali-
ster. De skal være super super stærke i deres fag.” 
 
Når det er sagt, så lægger Bo ikke skjul på, at det er vig-
tigt at ansætte en projektleder med it-erfaring og en sæl-
ger med it-erfaring, for at disse funktioner har autencitet 
og autoritet.  
 

 Således er Bo helt overbevist om, at han og andre, der står 
for forretningsudviklingen, skal have en forståelse for IT – 
ikke på det håndværksmæssige, men især i forhold til sy-
stemarkitekturen og det overordnede design af teknologi-
en.  
 

 Fremtidige udvidelser af medarbejderstaben vil være foku-
seret på følgende: 
• Dublering af alle specialiststillinger 
• Forretningsudvikling og salg  
• Cloud-specialister 

 
Rekrutteringskanaler ReMonis medarbejdere er med en enkelt undtagelse fundet 

gennem netværk. Åben annoncering vurderes at være for 
tidskrævende med en for begrænset chance for vitterligt at 
finde de dygtigste af de dygtige, som ReMoni har brug for. 
 

 Rekrutteringen sker først og fremmest i Jylland.  – ”Der er 
ikke så mange københavnere, der vil flytte til Jylland.” 
 
Men Bo ville ikke have spor imod at rekruttere udenlandsk 
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arbejdskraft. ”Problemet kan være at vurdere deres kom-
petencer.” Derfor er kandidater fra Portugal en mere oplagt 
mulighed end for eksempel kandidater fra Østen, fordi man 
ved, at Portugal har et godt uddannelsessystem. Men det 
er stadigvæk sværere at skaffe pålidelige referencer end 
ved kandidater fra Danmark. 
 

Rekrutteringsudfordringer Det er vanskeligt at rekruttere dygtige teknikere og ingeni-
ører af alle slags.  
 
Mest udpræget mangelvare er ingeniører på området em-
bedded software. De er helt afgørende for en virksomhed 
som ReMoni, der arbejder med at udvikle produkter, hvor 
software, der er integreret i fysiske enheder, er en absolut 
nødvendig forudsætning. Embedded software uddannelsen 
er god, der er bare ikke nok kandidater med denne uddan-
nelse.  
 
Softwarefolk i øvrigt er ikke lige så svære at finde. 
 

Vurdering af  
uddannelsesudbud 

De længerevarende IKT-uddannelsers styrke er ifølge Bo, 
at kandidaterne med et højt abstraktionsniveau lægger 
grundstenen for, at man nemt kan tilegne sig ny viden – 
hvilket er konstant nødvendigt inden for det her område. 
Abstraktionsniveau skal forstås som overblik over system-
arkitekturen og designet af systemet. Når systemet er de-
signet, så er det håndværk at få det lavet. 
 
”Et højt abstraktionsniveau er også nødvendigt, når du i 
arkitekturen for eksempel skal kunne finde en helt ny og 
anden løsning.” 
 
Til gengæld måtte de længerevarende IKT-uddannelser 
gerne have en større vægt på håndværket. Det er dog vig-
tigt for Bo, at de lange it-uddannelser bevarer deres fokus 
på teori og abstraktion, men balancen mellem teori og 
praksis kunne skubbes lidt over imod praksis og håndværk 
også i de lange uddannelser. 
 

 Der er ingen forventning om, at en nyuddannet kandidat 
med det samme kan bidrage positivt økonomisk. Bo anser 
det som en selvfølge, at nyuddannede i den første periode 
af ansættelsen først skal lære helt praktisk, hvordan viden 
fra universitetet kan anvendes i den konkrete kontekst.  

  
Kompetenceudvikling og 
efteruddannelse 

”Dét hele tiden at holde sig ajour med udviklingen, er en 
præmis på det her område – hvis man ikke accepterer den 
præmis, har man ikke noget at gøre her.”  
 
Der foregår konstant kompetenceudvikling i form af læs-
ning af fagtidsskrifter, nyhedsblade fra relevante tekniske 
miljøer, bøger med de nyeste udviklinger, ’leg’ med nyt, 
gensidige tips og andre ikke formelle kompetenceudvik-
lingsaktiviteter. Eneste eksterne aktivitet er, hvis der er et 
aktuelt oplæg om et hot emne fra en oplægsholder, man 
på forhånd ved er god.  
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Til gengæld bliver deciderede kurser hos private eller of-
fentlige udbydere stort set ikke anvendt af virksomheden. 
Det skyldes ifølge Bo, at ReMonis medarbejdere i realiteten 
er så meget i forfront, at udbyderne af kurserne niveau-
mæssigt halter bagefter. 
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Shift ApS 

  
Nøgleord • Webdesign 

• Frontend-udvikling 
  
Sådan blev casen til Casen bygger på et interview med direktør Kim Johanne-

sen og frontend-udvikler Esben Anker-Møller. 
  
Kort om virksomheden Shift blev grundlagt i 2013 af 3 partnere. De er i alt 4 faste 

medarbejdere plus en studenterprogrammør. 
  
Forretningsudvikling De 3 partnere stiftede virksomheden, da de kunne se et 

paradigmeskift i måden, hvorpå man udvikler og præsen-
terer webdesign. Dette var ikke noget, som de kunne for-
følge i den virksomhed, hvor de tidligere var ansat. 
 
De startede Shift, fordi de ville lave design, der virkede og 
ikke bare design der ser flot ud. 
 
”Vi ville gerne smelte design og frontendudvikling på web 
rigtigt tæt sammen. Man kan sige, at vi ville lave det, vi 
kalder et moderne webdesignbureau, selv om vi i virkelig-
heden er mere frontend-tunge end vi er design-tunge. Så 
ville vi gerne ud og sælge den idé.” 
 
Men som Kim siger, er de ikke lykkedes med den idé end-
nu. De har ganske vist supertravlt, men har stadigvæk to 
parallelle, ikke integrerede processer. Kunderne vil enten 
have design eller frontend-ydelser, men ikke begge dele 
integreret. 
 
Fra sit selvkritiske hjørne forklarer Kim, at det delvis er 
deres egen skyld, fordi de ikke har været dygtige nok til at 
kommunikere den integrerede idé ud. Og samtidig er kun-
derne tilsyneladende ikke parate til de integrerede løsnin-
ger. 
 
”Vi bliver nødt til at droppe ideen foreløbig – det er nok 
nemmere end at lave markedet om.”  
 
Ifølge Kim har de dog masser af gode og sjove opgaver for 
mange store, kendte kunder – bare ikke med integrerede 
opgaver. 
 

 På UX siden vil de gerne være hurtige og agile og komme 
ud over rampen. Når en potentiel kunde hellere vil have 
den store klikbare prototype og arbejde efter den struktu-
rerede vandfaldsmodel, henviser Shift til en konkurrent og 
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samarbejdspartner.  
 
”Når vi for eksempel skal tegne wireframes selv, så skal 
der tegnes på A4 papir med tykke sprit-tuscher. Det skal 
være groft – der må ikke være for mange detaljer. For det 
er detaljer, man altid skal genbesøge alligevel. Så skriver 
vi små noter med kuglepen. Og det er meget ofte foto af 
whiteboardet. Så designer og udvikler vi på det, så vi kan 
komme i gang med designet med det samme.” 
 

Medarbejderkompetencer Uanset rollen i virksomheden er en formel uddannelse ikke 
nogen forudsætning. Der er ganske vist ansat en multime-
diedesigner og en studenterprogrammør, der er i gang 
med overbygningen til den. ”Men groft sagt har jeg ingen 
tillid til uddannelsessystemet på vores område.” 

  
 Det afgørende for Kim er indstillingen til arbejdet. En ny 

medarbejdere hos Shift behøver ikke være ekspert inden 
for de områder, de arbejder med. ”Det kan alle med den 
rette indstilling lære. Jeg kigger ganske enkelt på, om folk 
kan løse problemer selvstændigt. Det er det vigtigste for 
mig.” 
 

 Den ideelle medarbejder for Shift er ’T-mennesket’ med 
dyb teknisk indsigt i et specifikt område og tilstrækkelig 
viden om de andre områder, sådan at fælles opgaveløsning 
giver mening. 

  
 Esben er frontendudvikler og et illustrerende eksempel på 

at være selvlært – som så mange i branchen er. Han er 
uddannet pianist og har ingen uddannelse på området. På 
spørgsmålet om hvad ’selvlært’ indebærer i praksis, svarer 
han således:  
 
”Det vigtigste er, at man er ekstremt interesseret i det, 
man laver. Og så må man jo lægge mange timer i det. Det 
er et felt, hvor al data og al læring er enormt let tilgænge-
lig på nettet. Alle folk der udvikler til nettet, deler også på 
nettet. Der er blogindlæg om ’nu har jeg fundet ud af det 
og det og hvad synes I andre om det’?’.  Det hele er frit 
tilgængeligt. Hvis man er opsøgende, så er det et ret nemt 
felt at blive selvlært på, hvis man vel at mærke har flair og 
interesse for det.”  
 
Skal alle hos Shift have forretningsforståelse? Kim og Es-
ben er enige om, at det kun er lederen, der behøver have 
forretningsforståelse, og at Esben gerne skal kunne kon-
centrere sig om at være dyb teknisk specialist. Men selv-
følgelig skal han forstå slutbrugernes – dem som kundens 
webløsning henvender sig til – behov. 
 
”Det ville jo være fantastisk, hvis jeg også havde lidt sans 
for det, men jeg har så lidt interesse for forretningssiden af 
sagen. Men for min skyld kunne jeg godt bare være begra-
vet i koder og være sammen med dejlige folk som her.” 
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Rekrutteringskriterier Kim synes ikke, at uddannelse tæller.”Københavns Er-
hvervsakademi alene spytter 300 multimediedesignere ud 
om året. Alle dem, der søger job som multimediedesigner 
– jeg kigger aldrig på dem.” Og ifølge Kim er det den 
gængse holdning i branchen. 
 
Det der tæller, er om en ny ansøger passer ind socialt. 
”Det er vigtigt, at den næste kan blande sig socialt og at vi 
synes, at vedkommende er sjov at være sammen med.” 
 
Og man skal helst have let ved dansk. I en så lille virk-
somhed ville det uformelle med faglige snakke og snakke 
om fodbold og musik ifølge Kim blive påvirket negativt, 
hvis man enten skulle snakke engelsk – eller udelukke den 
engelsktalende kollega fra det sociale samvær. 
 

Rekrutteringsudfordringer Folk der kan frontend, er svære at finde. Shift har nu i 10 
måneder ledt efter en frontendspecialist uden at finde den 
rette. 
 

Rekrutteringskanaler Shift har fravalgt at bruge Jobindex/Jobnet. ”Dem vi gerne 
vil have ind, er ikke på Jobnet, det ved vi.” 
 
Shift har haft opslaget om en frontendekspert oppe på 
egen hjemmeside. Og dette er delt på LinkedIn, Twitter og 
forskellige fagligt relevante grupper, fx en frontendgruppe 
på Facebook. 
 
Selv om de har forsøgt sig med at ændre jopopslaget, er 
det under 10 personer, der i de 10 måneder har søgt. 
 
Det lykkedes til gengæld at finde en ny medarbejder på en 
anden måde: Kim holdt et foredrag på KEA om frontend-
udvikling. Efter oplægget kom der et par studerende for at 
hilse på. Og den ene er nu ansat som studentermedhjælp. 
 
Esben fandt frem til Shift via en fælles bekendt. 
 
På spørgsmålet om hvordan muligheder på arbejdsmarke-
det for en selvlært frontudvikler er, vurderer Esben, at der 
er mange muligheder, både i Danmark og på det internati-
onale arbejdsmarked. Principielt kunne det på et eller an-
det tidspunkt være spændende at arbejde hos en uden-
landsk virksomhed. ”På det her område kan man jo også 
arbejde remote!” Men konkret og aktuelt synes han, at han 
på alle måder føler sig knyttet til København. 
 
Hvis han en gang skulle tænke i et alternativ, var det hos 
en virksomhed, der laver sit eget produkt for at kunne bli-
ve ved med at optimere det, du selv har udviklet. Og ikke 
som her, hvor du er konsulent og er færdig efter 3 måne-
der og så videre til næste. 
 

Vurdering af  
uddannelsesudbud 

Som nævnt tidligere, står uddannelserne på dette område 
ikke højt i kurs hverken hos Kim eller Esben. Kim sætter 
det på spidsen med følgende udsagn: ”Min umiddelbare 
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vurdering er, at niveauet på uddannelsesinstitutionerne 
simpelthen er så rystende lavt, at man i realiteten kun får 
det ud af uddannelsen, som man selv putter i den. Groft 
sagt: Input = output.”  
 

 Spurgt om hvorfra han har sin negative vurdering, svarer 
Kim, at han formentlig har danmarksrekord i flest begynd-
te, men ikke fuldendte uddannelser. Og den ene af hans 
kolleger droppede ud af multimediedesignuddannelsen, 
fordi niveauet efter hans mening var for lavt. ”Det han fik 
ud af det var 2 års SU, hvor han kunne fordybe sig i det 
han interesserede sig for – og de andre fags niveau var så 
lavt, at han kunne bestå med høje karakterer, selv om han 
ikke brugte tid på det.” 
 

 I forhold til opbygningen af uddannelsen mener Kim, at der 
er for mange emner, man lærer en smule om, men ingen, 
man lærer i dybden. ”Uddannelserne er afsindigt brede. 
Det oplevede jeg selv, da jeg gik på multimedie integrator. 
Så var der 3 uger til lære photoshop, 3 uger til at lære 
Illustrator, 3 uger til at lære 3D-program, 3 uger til at lave 
en flash. Og så skal du lære det. Men det kan du ikke lære 
på 3 uger. Du kan ikke lære noget på 3 uger. Så dem, der 
kommer ud, de kan meget lidt af alt. Og jeg ville gerne, at 
de kunne alt om meget lidt.”  
 
Esben vurderer at han måske nok kunne have sprunget 
nogle led over, hvis han havde fået en formel uddannelse, 
”men til gengæld sidder det enormt godt fast, med alle de 
hurdles der nu er.” 
 

Kompetenceudvikling og 
efteruddannelse 

Shift bruger og har gode erfaringer med at bruge konfe-
rencer. De yngre medarbejdere helst konferencer med fo-
kus på teknisk how-to-do-it temaer, mens de mere erfarne 
som Kim selv bruger konferencer, hvor der en god chance 
for at bliver inspireret. 
 
Den vigtigste form for kompetenceudvikling er ifølge Kim 
dog den interne videndeling og sparring. ”Vi laver en sitin. 
Vi kommer ikke til at fakturere alle vores timer. Alle 4½ 
mand sætter sig ned i to timer og snakker om en problem-
stilling, som vi egentlig kunne have løst på 10 minutter. 
Men hvor vi kan bruge de sidste timer på at finde ud af, 
om det er det den rigtige måde at gøre det. - Jeg vil bare 
opfordre til de der faglige diskussioner, så vi alle sammen 
bliver klogere. Vi kan være rygende uenige, men det er 
sjovt at snakke nye løsninger.” 
 
Også for Esben er den interne sparring med de mere er-
farne her i Shift enorm vigtig. ”Flere hoveder tænker nu en 
gang bedre.” 
 
Også eksterne kurser bliver brugt. Den ene af medarbej-
derne har således lige været på et Javascript kursus. 
 
I forhold til de lidt større nye ting er kurser på nettet en 
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vigtig kilde til læring for Esben. ”MIT smider jo for eksem-
pel deres videoer på nettet. Og så snart du har et vist fod-
fæste, så er du rustet til at finde ud af, hvad der er vigtigt 
at læse og hvad der er spild af tid.”  
 
For Esben betyder denne læringsform også, at han ikke ser 
sig selv tage en hel uddannelse. Men hvis der var en mu-
lighed for at kunne tage kontakt med en universitetslærer, 
der var ekspert i et område, som han kunne tænke sig at 
lære mere om og gå i dybden med, kunne det være tillok-
kende.  ”Men det der kollektive undervisning er simpelthen 
for ineffektivt.”  
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Vestas Wind Systems A/S 

  
Nøgleord • Big Data 

• High Performance Computing (HPC) 
  
Sådan blev casen til Casen bygger på interview med chief specialist Anders 

Rhod Gregersen og HPC specialist Martin Qvist 
  
Kort om virksomheden Vestas’ fokuserede satsning på vindenergi begyndte i 1987 

og vejen til dagens Vestas har haft mange milepæle så 
som etableringen af den første store havvindmøllepark 
Horns Rev i 2001. Vestas har i dag møller stående i 73 
lande. Udover produktion er avanceret service, fx ift råd-
givning om optimal placering af vindmølleparker et centralt 
forretningsområde.  
 
Denne case handler om den del af Vestas, der bruger Big 
Data og High Performance Computing til forretningsudvik-
ling. 

  
Forretningsudvikling Denne case skriver sig ind i en større europæisk vækst-

dagsorden: Anders er formand for det rådgivende EU-
organ PRACE (http://www.prace-ri.eu), der handler om 
industriel udnyttelse af supercomputere. Han repræsente-
rer sektoren for vedvarende energi og Danmark. Andre 
medlemmer er store industrikoncerner som Daimler, Airbus 
og NXP. ”Hvis man ønsker at bibeholde produktion i Euro-
pa, skal vi forædle den produktion vi har ved at få en dy-
bere forståelse for sine produkter gennem simuleringstek-
nologi.” 
 
Simuleringsteknologi er stærkt relateret til High Perfor-
mance Computere. Det er gennem en supercomputer, man 
får evnen til at modellere virkeligheden tilstrækkeligt reali-
stisk i en computer. ”Du kan se det som en måde at lave 
prototyper, der ikke findes.” 
 

 Supercomputeren bruges for eksempel til at finde frem til 
den optimale konfiguration af parametre til de fremtidige 
vinger. Anders uddyber: 
  

”Vi kan lave et parametre-gennemløb, hvor vi prøver alle 
mulige mærkelige konfigurationer af vinger, som aldrig 
nogensinde bliver skabt. Computeren genererer simpelthen 
et digert værk, der beskriver alle egenskaber for denne her 
vinge. - Hvis man skulle lave vingen hver gang, så er der 
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ligesom en grænse for, hvor mange forskellige konfigurati-
oner man ville løbe igennem. Når du får en computers be-
regningskraft stillet til rådighed – der kan lave parallelle 
tjek af dette her, så kan du lave meget mere ihærdig ud-
forskning af dit parameterrum.” 
 

 Big data kommer også ind i billedet ved overvågning af 
møllerne, fx i store havvindmølleparker. ”Du har millioner 
af gigabytes data, du skal få indsigt fra. Vi har over 50 mio 
sensorer derude, der sender os signaler om, hvordan det 
går ude i virkeligheden med vores vindmøller. Du kan væl-
ge at samle data og så vente med at få indsigten, til data-
ene er faldet til ro i vores data-warehouse. Men det svarer 
til at køre bil ved at kigge i bakspejlet.” 
 
Vestas er ifølge Anders i gang med en transition væk fra 
historisk afrapportering til at få direkte indsigt i tingene, 
mens de sker. Plus at det med simulering er muligt at fore-
caste med henblik på at navigere driften af møllerne.  
 
Hvor man tidligere kunne modellere turbulens omkring den 
enkelte mølle, er det i dag muligt at brede det ud til 5*5 
km felt og ”hvor du ved alt om, hvad der sker ude på vin-
gespidsen, hvor det kræver sindssyg høj opløsning, til hvad 
der sker mellem møllerne, hvor der ikke sker noget speci-
elt interessant. Det kan du, fordi den motor, der driver 
dette der, den bliver vildere og vildere.”  
 
Martin er matematiker og er en del af Vestas CFD hold 
(Computational Fluid Dynamics) der ved brug af super-
computeren udarbejder optimering af placeringen af kom-
mende vindmølleparker. 
 

Medarbejderkompetencer På spørgsmålet om hvilke medarbejderkompetencer der 
skal til ved simuleringer af produktion, vejrbaserede data-
beregninger mm., svarer Anders således: 
 

 ”Værdien bliver skabt i spændingsfeltet mellem nogle, der 
har forretningsforståelse, og nogle, der har dyb teknisk 
viden. Matematisk viden, statistisk viden og programme-
ringsviden. Man kunne så spørge – skulle vi ikke bare ud-
danne sådan nogle. Det er altså svært. Forretningsviden er 
branchespecifikt.” 
 

 Men det er ikke ensbetydende med, at specialistrollen af-
skaffes. Og i forhold til at kunne være innovativ er der 
brug for, at forskellige specialistkompetencer bringes i spil. 
 

 Fremadrettet håber Anders, at folk i større og større grad 
forstår, hvad en computer er i stand til og hvordan man 
programmerer den, forstår statistik, forstår matematik.  
”En af de allermest eftertragtede stillinger for tiden er den 
såkaldte data-scientist. Men data-scientist er også blevet 
en skraldespandsbetegnelse for at du skal kunne det hele. 
Du skal være Jack of all trades og Master of all. De findes 
altså ikke lige på træerne.” 
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 Spurgt til hvad han opfatter som forskel mellem digitale og 
IT-kompetencer, svarer Anders: ”IT-færdigheder forstår du 
ned til transistorniveau - Digitale kompetencer er, at du 
forstår, hvordan man bruger applikationer og du får an-
vendt applikationer til at skabe værdi.” 
 
Digitale kompetencer handler om mindset: ”Hvis jeg kan 
hægte mig på et digitalt tog, som accelerer til dobbelt ha-
stighed på 18 måneder, så kan jeg geare min effektivitet 
på en helt anderledes måde. Jeg tror, at folk skal nå til den 
erkendelse, at der er et digitalt tog. Det skaber bare rigtig 
mange gode muligheder for dig. Hvis ikke du hopper på 
det digitale tog, bliver du bare de facto sat tilbage.” 
 

Uddannelsesbaggrund Anders selv har en Cand.Scient i matematik og datalogi, 
komplementeret med HD i organisation. Martin skiftede 
efter en bachelor i datalogi til kandidat og PhD i matema-
tik. Andre medarbejdere på dette område hos Vestas er 
meteorologer, software udviklere, ingeniører med special-
viden om turbulens og numerisk modellering, fysikere.  
 
Ifølge Anders behøver man ikke nødvendigvis have en IT 
specialist uddannelse. Han giver som eksempel en mate-
matiker, der totalt har lært Hadoop programmering. Og 
Martin nævner elektronikingeniører, der i dag laver soft-
wareudvikling. Og nogle af meteorologerne er nødt til at 
kende koden og interagere med koden for at kunne lave 
deres arbejde, som kan være helt specifikke ting som at 
programmere i Python og Fortran.  
 
Samtidig skal de kunne have øje for, at applikationerne 
kører, som de skal. ”Det er de nødt til at have, selv om de 
måske allerhelst bare ville være meteorologer. De kommer 
i interaktion med koden på en eller anden facon, uanset 
hvad man gør.” 
   

Rekrutteringskanaler Vestas tænker tydeligvis globalt, når de rekrutterer. Det 
kommer også til udtryk, når Martin fortæller, at han mange 
dage ikke snakker andet end engelsk. Halvdelen kommer 
fra andre dele af Europa og der er også kolleger fra Korea. 
Og der ikke tvivl om, at de blev rekrutteret på grund af 
deres kompetencer.  
 
Han siger selv, at hans nørdede side godt kunne synes, at 
det ville være superspændende at tage til Silicon Valley og 
prøve at arbejde ved bølgefronten – hvis han ikke lige 
havde børn og var single. Men samtidig har han gennem 
arbejdet hos Vestas opdaget, hvor spændende alle de for-
retningsmæssige aspekter er. 
 

Rekrutteringsudfordringer Det er vanskeligt at finde specialister på så højt niveau, 
som de har brug for i forbindelse med HPC og Big Data. 
Anders vender det kritiske blik indad og siger: ”Måske har 
vi fejlet med ikke at melde klart nok ud, hvad det er for 
spændende ting, vi arbejder med. Meget af det, jeg laver, 
er enhver datalogs våde drøm.  Vi har haft Danmarks stør-
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ste computer siden 2011 og laver de mest spændende 
ting. Det er her, hvor vi presser appelsinen til det yderste.” 
 
Som nævnt rekrutteres bevidst på det globale arbejdsmar-
ked. Blandt andet fordi der på nogle meget specialiserede 
områder som CFD ikke findes danske kandidater. 
 

Vurdering af  
uddannelsesudbud 

Universiteterne er ifølge Anders rigtig gode til at formidle 
generiske færdigheder og til at lære at lære. Hos Vestas er 
der eksempelvis mange med PhD i fysik, der så at sige 
konverterer de processer, de har lært, til at afkode infor-
mation. Lige som matematikere, der har været i stand til 
at konvertere til også at få forretningsindblik. 
 
Fremadrettet udtrykker Anders et ønske om en form for 
dataspecialist uddannelse, hvor folk får et højt niveau i 
matematik og statistik, men også på en eller anden måde 
kobler noget forretningsforståelse på det, sådan at det ikke 
er en PhD, der er totalt afkoblet fra virkeligheden. 
 

 Ifølge Anders bør universiteterne både uddanne til grund-
forskning som den, han selv bedrev i sit tidligere job hos 
CERN – og også uddanne kandidater der kan og vil se, 
hvordan eksponentiel stigende muligheder med HPC i en 
virksomhed som Vestas bruges i en forretningsmæssig 
sammenhæng.  
 

 På spørgsmålet om det tekniske eller det forretningsmæs-
sige skal komme først, svarer Anders således: 
 
”Magien sker i spændingsfeltet mellem erhvervsforståelse 
og de tekniske kompetencer. Så er spørgsmålet – skal man 
strække den fra erhvervsforståelse og få den hæftet i vir-
keligheden. Eller skal man starte over i beskidte fingre og 
få koblet noget erhvervsforståelse på. Jeg tror, at begge 
veje er gangbare. En af udfordringerne kan være noget 
kulturelt. Altså når folk bliver rigtig, rigtig dygtige, så be-
gynder vi at få disse her fagidiosynkrasier.” 
 

 I forhold til balancen mellem teori og håndværk, som uni-
versiteterne bør stile efter, uddyber Anders med, at uni-
versiteterne på den ene side ikke må give køb på det teo-
retiske, hvor man lærer at lære for at have et grundlag at 
kunne bygge videre på. Men på den anden side skal der 
også være plads til at lære håndværket, som programme-
ring også er. ”Det er det samme som med at lære at spille 
violin: Det tager 10.000 timer fokuseret indsats, hvis du vil 
blive en mester i at programmere.”  
 
På den ene side skal nyuddannede, der kommer til Vestas, 
have de generiske færdigheder, på den anden side skal de 
gerne have haft de første 1000 timer i rigtige programme-
ringsmønstre og fejlprogrammeringsmønstre. 
 
Martin oplevede på matematikstudiet, at han prøvede at 
dreje matematikken i anvendelsesretning. ”Men det bliver 
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ikke respekteret.”  Han synes, at hullet mellem akademia 
og erhvervslivet måske bedst kunne lukkes, hvis de stude-
rende efter bacheloreksamen begyndte at opbygge er-
hvervserfaring.  
 
I forhold til Big Data skal de ifølge Anders lære at slippe 
kausalitet. ”Det er maskinlæring, forståelse af statistik og 
matematik, der er vigtigt – Det kan godt være, at det er 
dybt utilfredsstillende for en ingeniør at vide, at når du har 
set A og B, så kommer C. Vi ved ikke hvorfor. Vi har ikke 
fundet ud af kausaliteten. Men det sker. Sluk lige møllen, 
gør et eller andet, så C ikke sker. Det er igen en måde at 
bruge den eksponentielle acceleration i den digitale verden. 
I stedet for at vores dygtige ingeniører skal finde ud af – 
jeg har en formodning om at B følger A, så er det sket det-
te her. Eller bare have en eksponentiel platform, der går 
fra at kunne udrede dette her på 5 min til 2 min til 1¼ min 
– til lige pludselig simultaneously bare at vide dette her.  
Det kommer til at ske.” 
 

Kompetenceudvikling og 
efteruddannelse 

På det her avancerede niveau og open source foregår me-
get af den løbende kompetenceudvikling ifølge Anders som 
selvstudie, og netværk. ”Lige børn leger bedst.. Man finder 
nogle andre i andre industrier, som har samme problemer 
og så sidder vi og arbejder sammen. Det er nogle skarpe 
profiler, som er gode til at afkode.” 
 
Martin er helt på linje: ”Jeg læser meget om det, prøver at 
holde mig ajour. Der dukker tit personer op, som er føren-
de på en form for open source projekt. De har været med 
til at designe det eller har arbejdet med det i nogle af de 
store amerikanske firmaer. Nogle af dem er meget aktive 
på konference og den slags. Det handler om at finde de 
kernepersoner og prøve at følge med i, hvad de laver. Det 
er en stor kilde til nye informationer.” 
 
Derudover er internationale konferencer en vigtig informa-
tionskilde. På en nylig afholdt konference i Budapest blev 
Martin opmærksom på fire projekter: ”De var utrolig 
spændende og meget relevante for, hvad vi kunne finde på 
at lave. Jeg havde ikke hørt om det før. Nogle af dem, der 
fx giver talks, har heller ikke hørt om det før. Tingene går 
virkelig hurtigt inden for det felt. Så det er svært at følge 
med.” 
 
Det gængse kursusmarked er ikke attraktivt på dette ni-
veau. De følger ifølge Martin to til tre år efter. 
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