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MASTER I  
INTERAKTIONSDESIGN 

Fra user experience og digitale 
designprocesser til innovation og 
konceptudvikling.  
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MASTER I  
INTERAKTIONSDESIGN
Master i interaktionsdesign er til dig, som vil navigere endnu bedre i den 
digitale verden. Du får kendskab til de nyeste teorier og principper og fokuserer 
på udvikling, vurdering og implementering af interaktive digitale medier og 
produkter. 

Vi udforsker områder som designprocesser, user experience, innovation, 
servicedesign og konceptudvikling, men kommer også omkring sociale medier 
samt digitale og mobile platforme. 

Du får værktøjer til at kommunikere med udviklere og leverandører og bliver 
bedre til at stille krav til it-systemer set med brugernes øjne. Kort sagt vil du 
tilegne dig nye metoder og teknikker, som du kan bruge i dit daglige arbejde. 
Dertil kommer evnen til at anvende forskellige samarbejdsformer, så du kan 
begå dig i tværfaglige teams og projekter, hvor de fleste produkter udvikles. 
Master i interaktionsdesign er en enestående mulighed for erhvervsfaglig 
fordybelse og refleksion på et højt akademisk niveau.

 

Uddannelsen er for dig, der er erfaren i udvikling af digitale produkter, og 
som gerne vil styrke din professionelle faglighed med teoretisk viden på et 
akademisk højt niveau. Uddannelsen er også for dig, der er ny i arbejdet 
med digitale udviklingsprocesser. 

Du ønsker at styrke dit arbejde som fx: 

• Grafisk designer
• Designchef
• Usability Manager
• UX Specialist
• Webmaster
• Community Manager
• Social Media Manager 
• eller tilsvarende

Læs mere om adgangskrav  
og optagelse side 18-19.

DIG
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“Jeg læser Master i interaktionsdesign for at videreudvikle mine 
kompetencer, så jeg kan skabe tættere samspil mellem it og mennesker.  

Det handler for mig om, hvordan vi får bedre brug af it og en forståelse 
for, hvorfor noget virker hos nogle brugere og ikke virker hos andre. 

Først og fremmest er jeg glad for, at det 
vi lærer, har en meget tæt tilknytning til 
praksis. De værktøjer, vi lærer, kan stort 
set anvendes med det samme og give 
bedre resultater for virksomheden - og 
brugerne naturligvis.

Masteruddannelsens tilknytning til 
forskning er meget brugbar til at forstå, 
hvad der virker i de store rammer. 
Samtidig med at vi kan lave egne 
undersøgelser, som kan påvise, hvad 

der virker i den konkrete opgave. Jeg har stor nytte af kurserne, også i 
forhold til mit daglige arbejde. Det, jeg lærer på masteruddannelsen, er 
stort set direkte omsættelig.

For min karriere betyder det, at jeg kan skabe bedre resultater i min 
hverdag, når vi taler it og brugere. Men også at jeg kan få en bedre 
forståelsesramme for, hvad man skal gøre med it, så det virker hos 
brugerne. Der er desværre mange it-projekter, som ikke har tænkt 
brugerne ind som en del af udviklingen, og som går målrettet efter et 
teknisk bedre produkt, uden at det bliver bedre for brugerne.”

Thomas Bülow Skouborg
Studerende på Master i interaktionsdesign
Marketingkoordinator i Dagrofa

“DET HANDLER FOR MIG OM, 
HVORDAN VI FÅR BEDRE BRUG 
AF IT OG EN FORSTÅELSE FOR, 
HVORFOR NOGET VIRKER HOS 
NOGLE BRUGERE OG IKKE 
VIRKER HOS ANDRE.”
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HØJE KRAV TIL  
INTERAKTIONSDESIGNERE
 
Alle, der arbejder med kommunikation og it, arbejder med interaktion, men 
det er ikke alle, der arbejder målrettet og strategisk med de processer og 
teorier, der findes på området. 

Dertil kommer, at de hastige forandringer inden for it og udviklingen af it, 
stiller store krav til alle, der arbejder med digitale produkter - hvad enten det er 
apps, websider eller Internet of Things - og brugerne har store forventninger til 
it-produkter. 

Derfor bliver kompetencer inden for interaktionsdesign, konceptudvikling, 
servicedesign, designprocesser, brugeroplevelser og usability vigtige i dag og i 
fremtiden. Både fra et strategisk synspunkt og i arbejdet med udvikling af nye 
tjenester.

VÆRDIEN AF EN  
MASTER I INTERAKTIONSDESIGN
På uddannelsen får du det teoretiske grundlag, der styrker og udvikler dine 
personlige og faglige kompetencer. 

Du vil: 

• styrke din evne til at navigere i komplekse designprocesser. 
• skærpe din forståelse for teknologiens udfordringer og muligheder i 

forhold til forretningen. 
• styrke dit talent til at udarbejde koncepter og træffe beslutninger baseret 

på brugerforståelse. 
• styrke din evne til at inddrage innovationsprocesser i forretningen. 
• udvikle dine kompetencer i forhold til at forstå brugere, designprocesser 

og valg af teknologi. 
• blive bedre rustet til at styre underleverandører. 

Samlet giver uddannelsen et solidt afsæt for et karrierespring og åbner nye 
faglige muligheder for dig.
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TILPASSET FULDTID  
OG FAMILIELIV 
 
Master i interaktionsdesign er et deltidsstudie, der er skræddersyet, så det 
er muligt at passe både fuldtidsarbejde og familie ved siden af studiet. Det 
anbefales at tage uddannelsen på to år, da den er designet som et progressivt 
forløb. Men det er også muligt at tage uddannelsen over flere år og derved 
fordele både personlige og økonomiske ressourcer over op til seks år.  

10-12 timer om ugen
På hvert kursus er undervisningen koncentreret på to weekendseminarer af  
to dages varighed. Seminarerne afholdes lørdag og søndag fra kl. 9.00 til  
kl. 18.30. Der er fuld forplejning begge dage. Imellem seminarerne får du 
online undervisning og vejledning. Alle kurser afsluttes med en eksamen. Du 
skal regne med at bruge cirka 10-12 timer om ugen per kursus af 7,5 ECTS 
(inkl. undervisning), men arbejdsbelastningen varierer afhængig af, hvordan 
kurset er planlagt. I perioder vil arbejdsbyrden være mere koncentreret fx 
omkring eksamen.  

Har du spørgsmål til kurser, sammensætning eller studieforløb, er du altid 
velkommen til at kontakt studievejledningen. Se kontaktinformation side 23.
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STUDIEFORLØB
Master i interaktionsdesign består af en række obligatoriske kurser, som 
beskæftiger sig med interaktionsdesign og user experience set fra forskellige 
perspektiver. Der er progression i uddannelsen, så du ved afslutningen af 
de to første semestre har beskæftiget dig med design på individniveau, på 
serviceniveau og på et strategisk forretningsmæssigt niveau.

Fra ide over koncept til produkt 
Kurset, Usability og User Experience, går helt tæt på den enkelte bruger. 
Servicedesign beskæftiger sig med design af services, både interaktionen og 
selve forløbet. På kurset, Strategisk innovation, vil du arbejde med forretning og 
innovation via design. Endelig kæder kurset, Interaktionsdesign, de forskellige 
niveauer sammen med henblik på at skabe nye produkter og services. 

Brug den nye viden med det samme
Der er både teori og et hands-on element i alle fire obligatoriske kurser. Det 
betyder, at du direkte kan omsætte den viden, som du erhverver dig i løbet af 
semestret, i dit daglige arbejde. 

Når du har afsluttet uddannelsen, får du titlen Master i it, interaktionsdesign 
eller på engelsk Master of IT, Interaction Design.

 
UNDERVISNINGEN
Undervisningen er en kombination af forelæsninger, øvelser, præsentationer og 
gruppearbejde. Ud over underviserens teoretiske og faglige viden trækkes der 
også på de studerendes egne erhvervserfaringer. I undervisningen vil du derfor 
få mulighed for at inddrage konkrete udfordringer fra dit arbejde.  

Forskningsbaseret på højt niveau
Undervisningen er forskningsbaseret og foregår på et højt akademisk niveau 
med inddragelse af eksterne undervisere med stor praktisk erfaring. Netop 
denne erhvervsnære læringspraksis giver IT-Universitetets uddannelser et godt 
renommé i erhvervslivet.  

Fokus på erhvervserfaring
De studerende kommer fra såvel offentlige som private virksomheder og 
bidrager sammen med underviseren til en dynamisk og nuanceret forståelse  
af teori og praksis. Sammensætningen af studerende kan desuden udvide  
dit netværk i branchen.
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OBLIGATORISKE KURSER 
 
Interaktionsdesign (7,5 ECTS point)
På kurset diskuterer og analyserer vi feltet interaktionsdesign og arbejder med, 
hvordan du kan udvikle din viden og færdigheder med henblik på at skabe 
nye, relevante og nyttige produkter, services og oplevelser. Du vil i forløbet 
opnå følgende kompetencer: Forståelse for designsituationen, analyse af 
interaktionsformer, designmetoder og udvikling af sketches, prototyper og 
wireframes.

Strategisk innovation (7,5 ECTS point)
Kurset introducerer dig til de forretningsmæssige aspekter af design, herunder 
hvordan design kan understøtte innovation, løse forretningsmæssige 
problemer og øge konkurrenceevnen. Du bliver præsenteret for forskellige 
innovationsmetoder og får en grundlæggende forståelse af, hvad design, 
designpraksis og designprocesser er. 

Usability og User Experience - formidling og metode (7,5 ECTS point)
Kurset introducerer dig til teorier, principper og praksis inden for 
brugervenlighed. Usability er et kerneområde med fokus på, hvordan det 
enkelte menneske oplever og bruger forskellige interaktionsformer. Du lærer at 
vælge brugerundersøgelsesmetoder, udføre dataindsamling og analysere data. 

Servicedesign (7,5 ECTS point)
Servicedesign beskæftiger sig med hele værdikæden for design af services 
fra brugerens allerførste behov, over konkret anvendelse af digitale værktøjer 
til brugeren opnår fx et køb. Du lærer at udvikle koncepter og sketche og 
udarbejde prototyper med henblik på at forstå og formidle brugerens rejse 
(user journeys), hvilket er et vigtigt redskab, når du i udviklingen af en service 
skal formidle brugerforståelse til andre interessenter.

    

 

 
STUDIETS OPBYGNING 
 

1. semester Interaktionsdesign  
– teori og metode  
7,5 ECTS 

Strategisk innovation 
7,5 ECTS

Kurset foregår på engelsk*

2. semester Usability og  
User Experience  
– formidling og metode
7,5 ECTS 

Servicedesign
7,5 ECTS

Kurset foregår på engelsk*

3. og 4. semester Valgfrit kursus
7,5 ECTS

Valgfrit kursus
7,5 ECTS

Opstartsseminar

Afsluttende masterprojekt
15 ECTS

* Opgaver til kurset skal afleveres på engelsk, men du bliver ikke  
bedømt på dine engelskkundskaber. 
 
OBS. Tabellen viser studiets opbygning ved studiestart i august.  
Ved studiestart i januar er der byttet om på første og andet semester.
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VALGFRIE KURSER
 
På tredje semester skal du læse to valgfrie kurser af 7,5 ECTS. Hermed har du 
mulighed for at specialisere dig i lige netop det hjørne af interaktionsdesign, 
som er mest relevant for dig. Nedenstående valgfrie kurser er henvendt til 
studerende på Master i interaktionsdesign. Vær opmærksom på, at udbuddet 
udvikles og ændres løbende. Kurserne udbydes som weekendseminarer og 
forløber over to weekender lørdag og søndag fra kl. 9.00-18.30 begge dage. 
Der er fuld forplejning på kurserne.

User Experience og agil udvikling 
Få brugeroplevelsen ind i systemudviklingen – med fokus på agil udvikling. 

Personas og målgruppeanalyse
Hvordan man indsamler data om forskellige målgrupper, omdanner viden til 
personas og bruger denne viden i designprocessen.

Udvikling af digitale forretningsmodeller 
Om at udvikle nye forretningsområder, der tænker de forskellige mobile 
platforme ind i forretningen. 

Du kan også vælge at tage valgfrie kurser fra de andre masteruddannelser.  
Læs mere herom på itu.dk/master

MASTERPROJEKT
Du kan starte masterprojektet allerede på tredje semester eller vente til fjerde 
semester. Vælger du at starte på tredje semester, læser du dine to valgfrie 
kurser sideløbende. Venter du med at skrive masterprojekt til fjerde semester, 
har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden. Derved bestemmer du selv, om 
du vil bruge et eller to semestre på masterprojektet. Det kan også afhænge af 
udbuddet af valgfrie kurser på det enkelte semester. 

Masterprojektet indledes med et seminar om problemformulering, 
metoder, krav og forventninger til projektet. Herefter skal du aflevere din 
problemformulering og får på baggrund af den tildelt en vejleder. 

Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde 
semester. Der afsluttes med en dimissionsfest på IT-Universitetet. 
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ADGANGSKRAV
 
For at blive optaget på masteruddannelsen skal du minimum have en 
mellemlang videregående uddannelse efterfulgt af to års erhvervserfaring.  
Fx giver følgende uddannelser adgang:

• Universitetsbacheloruddannelse
• Professionsbacheloruddannelse
• Kandidatuddannelse
• Bacheloruddannelse
• Diplomuddannelse i IT
• HD-uddannelse
• eller en tilsvarende uddannelse

Læs mere om adgangskrav og optag på itu.dk/master/interaktion

Opfylder du ikke adgangskravet? 
Har du ikke en mellemlang videregående uddannelse, men derimod en kort 
videregående uddannelse fx datamatiker, multimediedesigner eller en anden 
akademiuddannelse? Så kan du søge om optagelse på kvalifikationsforløbet, 
som kvalificerer dig til at tage en masteruddannelse det efterfølgende semester.  
 
Læs mere på itu.dk/master/kvalifikation

  
PRIS OG ANSØGNINGSFRIST
Nogle masterstuderende får deres uddannelse helt eller delvist betalt 
af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv. Du betaler løbende (før 
semesterstart) for de kurser, du har tilmeldt dig. Der skal også påregnes en 
udgift til undervisningsmaterialer. På kurser, der undervises i weekenden, er 
forplejning medregnet i prisen.

Samlet pris for masteruddannelsen:  90.000 kr. 
Pris pr. kursus (seks i alt) 11.450 kr. 
Afsluttende masterprojekt 21.300 kr. 

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist to gange årligt: 
1. juni (studiestart ultimo august)
1. december (studiestart ultimo januar)

I tilfælde af ledige pladser efter ansøgningsfristen, annonceres en ny 
ansøgningsfrist på itu.dk

Du søger om optagelse via itu.dk/master/interaktion
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”På Master i interaktionsdesign på IT-Universitetet lærer man blandt andet at stille 
krav til brugergrænseflader rettet direkte mod kunderne, at lytte til kunderne og 
sikre, at den information, de har brug for, er tilgængelig for dem.

Man får en større faglighed på IT-Universitetet og lærer at spørge ”hvorfor 
gør vi det?”, i stedet for blot ”hvordan gør vi det?”. På den måde adskiller 
IT-Universitetet sig fra de mere håndværksagtige kurser, som også findes på 
markedet, hvor man lærer at betjene et program eller et stykke software. 

Jeg kunne godt forestille mig at sende nogle af mine medarbejdere på Master 
i interaktionsdesign for, at de kan dygtiggøre sig og blive endnu bedre til at 
understøtte vores forretning.” 
 
Allan Lundgaard Hamilton  
Medlem af Advisory Board for Master i interaktionsdesign 
Director, Sales & Marketing, Visma Consulting A/S  

ADVISORY BOARD
 
Master i interaktionsdesign bliver udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet. 
Advisory Board for Master i interaktionsdesign rådgiver om kvalitet og relevans 
af uddannelsen og består af:

Loba van Heugten 
(Formand) Senior Design Researcher, 
Microsoft

Anders Kirkeby
Head of Technical Product Management, 
SimCorp

Jan Topp Rasmussen
tidligere CIO/Director, SKAT

Allan Lundgaard Hamilton 
Director, Sales & Marketing, 
Visma Consulting A/S

Morten Gade 
Partner & Head of Digital, Kontrapunkt

Jesper Fagerlund
Head of Digital Design, Bysted

Glenn Vandkrog 
Creator and Owner, Waterhook

Nikolaj Nøhr-Rasmussen
Site Manager, User Experience 
Competence Center, Volvo Cars 
Corporations

Mette Ebdrup 
Head of Communication, 
Lægeforeningen

Peter Bertelsen
Manager for Concepts & Design, 
Grundfos Holding A/S



2322

OM IT-UNIVERSITETET
IT-Universitetet er et selvstændigt, dansk universitet, som blev oprettet i 1999. 
IT-Universitetets uddannelser og forskning bygger på en tværfaglig forståelse 
af it. Der er indskrevet 2.600 studerende på universitetet. 

Universitetet har forskningsgrupper, der arbejder med at identificere og 
udvikle innovativ kommunikation, computerspil, forbedre it-design, it-
teknologier og softwareudvikling. Meget af denne forskning foregår i 
samarbejdsprojekter med deltagere fra industrien, den private sektor og 
førende internationale forskere.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 
Vi besvarer mails alle hverdage og svarer selvfølgelig på alle 
henvendelser, så hurtigt vi kan.

 
 

STUDIEVEJLEDNINGEN
Har du spørgsmål til studiets opbygning, valg af kurser,  
karrieremuligheder m.m., er du velkommen til at kontakte   
studievejledningen på e-mail: studievejledningen@itu.dk eller:  

Telefonisk henvendelse  Personlig henvendelse
Telefon:   +45 7218 5240 Lokale: 3D05 og 3D07
Mandag til fredag:  10-11 Mandag til fredag: 11-14
Vi holder lukket torsdag  Vi holder lukket torsdag

STUDENT AFFAIRS AND PROGRAMMES
Henvendelser af mere studieadministrativ karakter angående indskrivning, 
tilmelding, merit og dispensation skal rettes til Student Affairs and 
Programmes på sap@itu.dk eller: 

Telefonisk henvendelse  Personlig henvendelse
Telefon: +45 7218 5205 Lokale: 3A40 og 3A42
Mandag til fredag: 10-12 Mandag til fredag: 12-14
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STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN
Telefon: 7218 5240
studievejledningen@itu.dk

TILMELDINGSFRISTER
1. juni 2016 (studiestart ultimo august)
1. december 2015 (studiestart ultimo januar)

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

ITU.DK

Marts 2016


