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BAGGRUND /  
KURSUSBESKRIVELSE  
 
TVÆRFAGLIGT KURSUS i KUNSTNERISK DESIGN OG INNOVATION 
I samarbejde med DTU informatik, K3 fra Malmö Högskola og Kunstakademiets Arkitektskole gennemførtes et 3-ugers 
kursus i tværfaglig kunstnerisk innovation. Temaet tværkunstnerisk og teknologisk innovation blev udfoldet over 
følgende temaer: 
Relationer mellem kulturer, boformer og livsudfoldelse 
Den gensidige påvirkning mellem rumlige omgivelser og livsudfoldelse. 
Teoristudier gennem et projektrettet forløb, hvor vi arbejder med udvikling gennem praksis. 
 
KURSUSBESKRIVELSE 
Varighed:   3 uger, januar 2011)  
Antal deltager:   23 studerende 
Undervisere:  Jens Chr. Leth Pasgaard, Mette Agger Eriksen, Per-Anders Hillgren, Jan Larsen, Malene 

Sakskilde, Pernille Skov, Lena Maria Christensen, Kenneth Balfeldt   
Sprog:  Undervisning på engelsk, sekundære sprog dansk og svensk.  
Samarbejdspartnere:  DTU informatik 

K3 fra Malmö Högskola  
Kunstakademiets Arkitektskole 
CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation 
Københavns Kommune, Partnerskabet Urbanplanen  
Malmø kommune, Rosengården.  

 . 
Indhold Kurset er et differentieret forløb, der veksler mellem teori, feltstudier, workshops, 

kritikker, produktudvikling og præsentationer for virksomheder/producenter. Kurset 
tager udgangspunkt i eksisterende forskning indenfor lys, lyd og prototyping og 
aktiverer dette på socialt udsatte byområder i hhv. København og Malmø. Kurset kan 
bruges som et ’laboratorium’ til udvikling af nye designs med f.eks. tryghedsskabende 
rumlige interventioner og installationer, bæredygtig gadebelysning, lys- og lyd som 
navigationspunkter, interaktiv geografi etc. 
 
Vi arbejder med en problem- og projektorienteret tilgang samt med formidling og 
kommunikation i forhold til beboere, aftagere/bygherre og producenter.  
Yderligere lægger kurset op til alternative præsentationsformer i forhold til den 
traditionelle plancheaflevering.  

Formål 
De studerende bliver bedre klædt på til at håndtere en stadig mere kompleks verden 
af problemer og visioner. Dette arbejder vi med gennem tværfagligt udviklingsarbejde 
og den direkte kontakt med den verden, som møder den studerende efter afgangen. 
Kurset formål er således ikke blot at træne de studerende i tværfagligt 
udviklingsarbejde, men også at lade dem møde relevante aktører, der vil være de 
fremtidige aftagere af deres ideer og arbejdskraft. Herunder repræsentanter fra 
Københavns og Malmøs kommuner samt repræsentanter fra 
produktionsvirksomheder, der kan sætte de aktuelle prototyper i produktion.   
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Evaluering af kursusforløbet 
 
 
Kurset formåede at leve op til læringsmål og modtog positiv evaluering fra studerende såvel som 
de deltagende undervisningsinstitutioner. Alle samarbejdspartnere ønsker om muligt at gentage 
kurset. Følgende udfordringer blev identificeret og skal håndteres i forbindelse med en gentagelse 
af kursusforløbet:  
 
Tidsramme 
 
De studerende udtrykte frustration over den korte kursusperiode i det mange følte, at der ikke var 
tilstrækkelig tid til at udvikle prototyper efter research og idégenerering.  
 
Projektleders bemærkninger: 
Pointen med det relativt korte 3-ugers forløb var dels at indpasse kursusformatet i eksisterende 
curricula på de tre forskellige uddannelser samt sætte de studerende under pres i forhold til 
projektgennemførelsen. Det kan være hensigtsmæssigt at opstille rammer, der er så stramme, at 
de studerende tvinges ud i beslutningsprocesser med korte intervaller. Det blev vurderet, at dette 
var tilfældet i relation til det aktuelle kursus. Projektleder vurderer, at det også er hensigtsmæssigt 
ved en eventuel gentagelse af kurset. Dog bør projektleder og undervisere være opmærksomme 
på, hvornår og hvordan de studerede overholder deadlines for beslutninger. Ambitionsniveauet 
blandt studerende såvel som undervisere var generelt højt i forhold til de tidsmæssigt stramme 
rammer hvilket betød, at der blev brugt meget tid på refleksioner, dialog og afsøgning af temaer. 
Næste gang skal de studerende sættes hurtigere ud i prototyping fasen for derved at opnå direkte 
empiriske erfaringer, der kan indgå i deres interne refleksioner såvel som i dialogen med 
stakeholders.  
 
 
 
Multidisciplinære grupper 
 
Det var generelt en succes med de tværdisciplinære grupper, og studerende såvel som 
undervisere lærte meget ved dette.  
 
Projektleders bemærkninger: 
De studerende blev udfordrede gennem at skulle italesætte deres egne kompetencer og 
vidensområde i forhold til studerende fra andre fagligheder. Det var ligeledes en udfordring at 
tilrettelægge udviklingsarbejdet og prototyping opgaven på tværs af faglighederne. Det var en 
meget interessant proces at følge, og de studerende formåede at lære virkelig meget i denne 
proces. Der rummes en mængdepotentialer i denne form for samarbejde, og det vil være et vigtigt 
fokus i det fremadrettede arbejde.  
 
Niveau  
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Niveauet af de afleverede projekter ved præsentationerne for stakeholderes kunne have været 
højere. Omvendt var det læringsmæssige indhold i forhold til multidisplinært samarbejde og faglig 
refleksion højere end forventet.  
 
Projektleders bemærkninger:  
Sigtet med et kursusformat inden for en tidsmæssig ramme af 3 uger bør primært været fokuseret 
omkring konceptualisering og prototyping som et skelet hvorpå den læringsmæssige udvikling i en 
multidisciplinær kontekst kan ophænges. Der er ingen tvivl om at de studerende lærte mest der 
hvor de blev mest udfordrede – i samarbejdet. Dette bør udfoldes endnu mere ved en gentagelse 
af kurset og i det fremadrettede samarbejde generelt.  
 
 
 
Økonomi 
 
Ifølge aftale med bevillingsgiver blev medfinanseringen reduceret med 54.500 grundet uklarhed 
om tidligere bevilligede midler (mailkorrespondance á april 2010/Karin La Cour).  
 
Projektleders bemærkninger:  
I ansøgningsbudgettet figurerer tidligere bevilligede beløb på kr. 54.500 som medfinansiering. 
Dette beløb meddelte ØEA i tilsagnsbrevet ville være inkluderet i den bevilling på 160.838 kr., som 
Kunstakademiet fik tildelt ifm. den seneste uddeling af puljemidler. Derfor påtog ØEA sig ansvar over ikke i 
tide at have lagt mærke til denne fejlpostering, da det jo betyder at budgettet reduceres med ca. 1/3.    

 
Projektet valgte at skære i budgetposterne undervisning og eksterne ressourcepersoner. Denne 
prioritering skabte et andet forløb end først planlagt men påvirkede ikke undervisningsforløbet 
negativt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


