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TEKNOLOGISK UPGRADE 
Designskolen Koldings høringssvar

Designfeltet generelt har de seneste 30 år befundet sig i en omstilling, der har flyttet 
branchen fra en stolt, håndværksbaseret tradition til en gennemgribende digital og 
teknologisk virkelighed. Undervejs har transformationen betydet nye værktøjer, metoder 
og arbejdsgange og også åbnet for nye forretningsområder, hvor designfagligheden 
krydsbestøver de nye teknologiske fagligheder og medvirker til at skabe intuitive, 
bruger centrerede produkter, serviceydelser og oplevelser. Og ikke mindst medvirker til 
løsninger, hvor begavet brug af teknologi skaber grundlag for, at forbrug og livskvalitet 
kan forenes med hensynet til den klode, vi bor på.  

Det er således skolens opfattelse, at design kan være med til at bygge bro mellem 
teknik og det menneskelige til fordel for nye og mere meningsfulde teknologiske løs-
ninger. Dvs. løsninger, som er empatiske og æstetiske – formgivet i et sprog, som er 
med til at understøtte brugerens identitet og betrygge hans brug af teknologi. Den dan-
ske designtradition kombineret med Danmarks store tekniske kunnen inden for blandt 
andet miljøteknologi, velfærdsteknologi (medico-området) og leg (undervisning, gaming 
etc) kan være med til at give Danmark en essentiel konkurrencefordel, sammenlignet 
med f.eks. vore asiatiske konkurrenter.  
 
En digital designhub 
På den baggrund et det Designskolen Koldings håb, at vi kan få yderligere mulighed 
for at videreudvikle en digital designhub med base i de nationale og internationale 
netværk, herunder erhvervspartnerskaber, skolen allerede har. Det drejer sig om D2i - 
Design to innovate (1) – målrettet designbrug i SMV’er (i samarbejde med blandt andet 
SDU);  Lifestyle og Design Cluster (møbel-, mode- og tekstilbranchen i samarbejde 
med bl.a. Via-design); Sprint:Digital i samarbejde med D2i og Dansk Design Center, 
 Digital Omstilling og Digitaliserings Boost i samarbejde med Væksthusene. Sam  arbejdet 
omfatter ligeledes LEGO, ECCO, Kolding kommune og en række andre private og 
offent lige partnere samt det designiværksættermiljø, der er opbygget i Trekantområdet. 

Vi ønsker at være med til at give praksisnære eksempler på, hvorledes design og 
teknologi kan berige hinanden på en måde, så vi overkommer frygten for den tekno-
logiske udvikling og de demokratiske udfordringer, der følger heraf. Tre områder vil være 
i centrum for indsatsen: 
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1 DESIGN FOR PEOPLE
Velfærdsteknologi

Hvordan kan vi bruge design og teknologi som løftestang til at fastholde mennesker 
som mennesker længst mulig, frem for at forvandle dem til klienter og patienter? Et 
redskab kan f.eks. være at udvikle teknologiske hjælpemidler til accessoires (wearables), 
som får brugerne til at opleve teknologien som et bidrag til deres identitet snarere 
end som en understregning af forfaldet. I et videre perspektiv: Hvordan kan design og 
teknologi dermed være med til at løse velfærdsstatens finansielle og menneskelige 
udfordringer?  

Case: 
Borgere, som er indlagt med KOL, får i dag målt mætningen af ilt i blodet med et 
såkaldt pulsoximeter, der sidder som en – ofte generende – klemme yderst på fingeren. 
Industriel designer Matilde Nyeland har udviklet den håndledsbårne enhed SmartO2 
med såkaldt smart tekstil. Den sikrer fysisk komfort og gør det muligt at automatisere 
ilttilførsel på daglig basis. Projektet er et skridt på vejen mod øget livskvalitet og færre 
hospitalsindlæggelser. 

320.000 lider af KOL i Danmark

- og 15 personer dør dagligt

Lungeforeningen, www.lunge.dk
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2 DESIGN FOR PLANET
Bæredygtig teknologi

Hvordan kan kombinationen af design og teknologi være med til at overkomme f.eks. 
mode- og tekstilindustriens store miljømæssige udfordringer, herunder enorme spild? 
Bodyscanning til fordel for en differentieret mode med udgangspunkt i den individuelle 
krop snarere end stangvarer kan eksempelvis være med til at sikre en masscustomi-
zation med mindre spild som resultat. 

Case: 
Designstuderende har arbejdet med perspektiver i forhold til 3D-print og tøj som et 
råmateriale, man i fremtiden selv kan printe derhjemme. Når man ikke længere ønsker 
at bruge tøjet i sin nuværende form, kan man granulere det og så omdanne det til ny 
filament, som man kan fodre sin 3D-printer med og skabe nye typer beklædning. De 
studerende er dermed med til at kaste lys over fremtidens forretningsmodeller, idealer, 
værdisæt og nye typer forbrugsmønstre. 
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3 DESIGN FOR PLAY
Legende teknologiske løsninger

Vi håber i endnu højere grad at kunne være med til at vise, hvordan man kan designe leg 
og det legende ind i vidt forskellige teknologiske løsninger, fra legetøj til homebanking. 
Målet er at være med til at gøre det attraktivt og sjovt at bruge teknologi og bygge bro 
mellem vores digitale liv og vores fysiske liv.   

Case: 
En gruppe danske og internationale designstuderende har i forbindelse med skolens 
årlige DesignCamp koblet unge pigers interesse for kreativitet og DIY-projekter med 
deres tilstedeværelse på sociale medier og designet et sjovt, udfordrende og æstetisk 
mulighedsrum for dem for at skabe og interagere både fysisk og digitalt omkring LEGO.  

https://vimeo.com/263472973
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Med den digitale designhub ønsker vi at være med til at tage dansk design ind i det 
lovende felt, som det 21. århundredes teknologier og udfordringer skaber for ny menne-
skelig, social og økonomisk vækst. Vi vil tage udgangspunkt i vores trebenende videns-
grundlag: Viden fra videnskabelig forskning, fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed og fra 
praksis. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med ovennævnte partnere og netværk, og 
vi forventer, at nye vil komme til. Vi vil arbejde open source og dele vores viden med alle, 
som gerne vil lære mere om, hvordan design (og det kunstneriske) kan bidrage til en 
humancentreret teknologisk udvikling.  Fra STEM til STEAMD (A for art og D for design). 
Selv har vi brug for at lære mere om og få adgang til: 

• Bedre laboratorie- og workshopsfaciliteter. Vi sætter stor pris på at kunne benytte os 
af blandt andet Business Koldings store 3-D print center.   

• Et materialebibliotek, som giver adgang til de nyeste intelligente/teknologiske 
 materialer. 
 

• Løbende opgradering af vore designmedarbejderes teknologiske indsigt.   

• Mere forskning inden for de ovenfor nævnte felter. Blandt andet: Hvordan faciliterer 
vi et bedre samarbejde på tværs af design og de styrkepositioner, som Danmark har 
inden for velfærdsteknologi, miljøteknologi og leg/de kreative erhverv? Ville det være 
muligt og interessant at lave et nationalt forskningsprogram inden for design og 
teknologi? Kunne kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som er de Kunstneriske Uddan-
nelsers særkende, i særlig grad bruges som afsæt for en humanisering af tekno-
logien, men også som et væsentligt konkurrenceparameter?   

• Filosofikum i digital dannelse, som kunne være med til at skabe de almene dan-
nelsesmæssige forudsætninger for de studerendes arbejde med de nye teknologier 
(herunder de etiske aspekter).  

 
Nedenfor redegør vi i kort form for Designskolen Koldings erfaringer med digitale 
teknologier og yderligere for de potentialer og barrierer, vi ser for en fortsat digital og 
teknologisk designudvikling. 
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1. DSKD’s konkrete erfaringer med digitale teknologier  

Værkstederne 
I de seneste år har skolens værksteder gennemgået en stor digital udvikling, så selv de 
oprindeligt håndværksorienterede processer som fx vævning og strikning i dag (og de 
sidste mange år) baserer sig på digitale input skabt af de studerende. Mønsterkonstruk-
tion foregår med CAD/CAM software, og den tilknyttede plotter kan både printe og 
skære mønstrene. På samme måde har træværkstedet digitalt styrede CNC-fræsere og 
laserskærere, som matcher branchestandarderne.  
 
Der er også oprettet nye digitalt-teknologiske værksteder som fx 3D-printerlab, der 
giver mulighed for at omsætte 3D-modellering på computeren til fysiske objekter, som 
både kan fungere som prototyper for en videre produktudvikling og som færdige pro-
duktpræsentationer i sig selv.  

I vores Hackerlab kan de studerende under kyndig vejledning selv eksperimentere med 
teknologien og skabe nye produkter og digitale services og dermed direkte omsætte 
deres visioner for interaktion mellem device og bruger til virkelighed. En del af dette 
arbejde hører under physical computing, hvor bl.a. lyd, bevægelse og kinetik kan fun-
gere som input til elektroniske komponenter – og omvendt – og således blive en del af 
human-computer-interaction (HCI).  

Undervisningen  
Undervisningen på Designskolen Kolding inddrager flere forskellige aspekter af digitali-
sering og teknologiforståelse i undervisningen: 

• Vi sikrer viden om og forståelse af teknologi i undervisningen gennem fx samarbejder 
med produktions- og tech-virksomheder og seminarer om ny teknologi.   

• Vi sikrer digitale færdigheder gennem undervisning i konkret software og afleverings-
formater, der forudsætter fortsat brug af pågældende software.  

• Vi sikrer digitale kompetencer gennem den løbende dialog med de studerende om, 
at det ikke er den konkrete software, men det digitale og teknologiske mulighedsrum, 
der står centralt. Dette sikrer digitalt fleksible studerende, der forstår, at de kan flytte 
deres konkrete viden og færdigheder fra et felt til et andet.  

Vi prioriterer og forventer, at de studerende allerede tidligt i studiet opnår indgående 
indsigt i det, der må betragtes som en standard i designbranchen uanset studieretning, 
nemlig Adobe-programmerne Photoshop og Illustrator – og for nogle studieretningers 
vedkommende også InDesign. Uden dette indgående programkendskab bliver det 
vanskeligt at indløse billet til arbejdsmarkedet efter studietiden. 
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Dernæst prioriterer vi, at de studerende opnår kendskab til yderligere relevant software, 
afhængigt af studieretning. På Industrielt såvel som Accessory Design handler det bl.a. 
om 3D-programmer som Rhino og Solid Works, for Kommunikationsdesign handler det 
om bl.a. After Effects (motion graphics) og Premiere (filmredigering), for Mode og Tekstil 
bl.a. Gerber (mønsterkonstruktion) og CLO 3D (3D-modellering i bløde materialer).  

Ved siden af den egentlige undervisning er det obligatorisk for samtlige studerende 
lige fra studiestart at etablere og løbende opdatere en online portfolio. Denne skal i 
første runde fungere som et tilgængeligt arkiv og en dokumentation af de studerendes 
projekter og faglige progression og sidenhen som en overbevisende adgangsbillet i 
forbindelse med praktikophold, udvekslingsprogrammer og jobsøgning. Arbejdet med 
denne portfolio stiller selvstændige krav til de studerendes digitale færdigheder, som 
dermed udvikles og holdes ved lige under studiet. 
 
På de forskellige studieretninger undervises i bl.a. disse digitale og teknologiske 
områder: 

• Educational games (gamification) 
• Story worlds (world building) 
• App-udvikling 
• Website-udvikling  
• 3D-modellering og -visualisering 
• 3D-scanning 
• 3D-printning 
• Motion graphics 
• Animation 
• Videoproduktion 
• UX/UI 
• Game design 
• CAD/CAM 
• Digital mønsterkonstruktion og -skæring 
• Digitale produktionsredskaber til tryk, væv, strik 
• CNC-fræsning med digitale input 
• Laserskæring med digitale input 
• Produktionsteknologi 
• Velfærdsteknologi, herunder wearables 
• Social media 

Erhvervssamarbejder 
Designskolen Kolding har gennem Digitaliseringspuljen og Digitaliseringsboost etableret 
en Digital Designhub, der har til formål dels at etablere erhvervssamarbejder omkring 
digital udvikling og transformation baseret på skolens designtænkningsmetoder, dels 
at bygge bro mellem disse samarbejder og Designskolens forskning og undervisning. 
Som et element i disse samarbejder bliver nyuddannede designere forbundet med 
højteknologiske virksomheder med behov for at anvende design som et udviklings- og 
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eksportparameter, og det vil både styrke deres kompetencer og erfaringer og give dem 
kontakter og jobmuligheder i industrien. 

For eksempel udvikler DSKD sammen med Nordbo Robotics robotter til poleringsin-
dustrien på det kinesiske marked og sammen med VisBlue interfaces til husbatterier, 
der kan giver en konstant forsyning af grøn energi uanset vindforhold. 

Skolen har endvidere et meget tæt samarbejde med en række større virksomheder, bl.a. 
LEGO og ECCO, som begge er førende inden for teknologianvendelse.  
 
Konkrete digitale/teknologiske projekter 
Datavisualisering – projekter med at omsætte Nasa’s omfattende og offentligt 
tilgængelige data til en alment forståelig, visuel formidling. Erhvervssamarbejde om 
udvikling af tilsvarende datavisualisering omkring smart energilagring. 

Spildesign – projekter i et spænd fra definition af grundlæggende spilleregler til 
udvikling af interaktionsprincipper samt kodning af spil-prototyper og design af 
den digitale berøringsflade. Erhvervssamarbejde omkring udvikling af digitalt styret 
fodboldtræning. 

Kortlægning, version 4.0, af tekstil- og modeindustriens anvendelse af software og 
teknologi i udvikling og produktion. Kortlægningen skal sikre, at DSKD fortsat er på 
forkant med de digitale og teknologiske tendenser i markedet. 

Regionale og nationale samarbejder 
• +800 SMV’er har gennem de seneste år været igennem et forløb på Designskolen 

Kolding i forretningsudvikling – meget ofte med en digitalt-teknologisk klangbund og 
altid baseret på designtænkningsmetoder, der er uovertrufne til at bringe nye ind-
sigter i spil og krydse faglighedernes forskellige styrker til innovativ tænkning. 

• D2i – Design to innovate  

• Det nationale Digitaliseringsboost  

• Det regionale Digital Omstilling - Innovationssamarbejder  

• Det nationale Sprint:Digital – med et mål om at få 100 SMV’er i gang med en digi-
tal transformation ved hjælp af design i løbet af de næste tre år. Planen er at lade 
studerende deltage i projekterne, så de dels får indsigt og erfaring fra praksis, dels 
får etableret et netværk, der vil øge mulighederne for hurtig ansættelse efter studie-
tiden. Samtidig vil vi deltage i forskningsarbejdet, der skal afdække, hvordan og i 
hvilken udstrækning designmetoder kan bidrage til digital transformation af virksom-
heder og organisationer. 
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2. Potentialet i arbejdet med digitale teknologier  

Den dygtige designer har en indsigt i både digitale, teknologiske og videnskabelige 
fagområder og kan med sin designtænkning, sit håndværk og sin kreativitet indgå i et 
frugtbart udviklingssamarbejde med en række andre fagligheder. På DSKD er det vores 
overbevisning, at netop designerens evne til at fungere som katalysator for den type 
samarbejde rummer et enormt potentiale, og vores erfaringer er, at resultatet bliver 
mere intuitive og brugerorienterede digitale/teknologiske produkter og tjenester.  

På DSKD’s uddannelser klæder vi designerne på til denne rolle ved at udvide tidligere 
tiders rendyrkede fokus på form og funktion til også at omfatte fag og kurser i relevante 
teknologiske og videnskabelige områder. Det betyder, at uddannelserne sammensættes 
efter denne model: 

 

Det er vigtigt at understrege, at det hverken er ønskeligt eller muligt at gøre 
 designerne tilnærmelsesvis så dygtige i teknologi og videnskab som dem, der tager 
 dedikerede uddannelser inden for disse områder. Men den grundlæggende  indsigt, 
vi på Design skolen Kolding kan give de studerende, giver dem grundlaget for at 
tænke med, undersøge og udfordre de digitale og teknologiske løsninger, der ellers 
 risikerer at fejle på det afgørende punkt: forståelsen af menneskers behov, adfærd og 
motivationsfaktorer. 

Designskolen Koldings mangesidede samarbejder med kommuner, regioner og pri-
vate virksomheder inden for servicedesign, velfærdsteknologi, produktionsteknologi 
og digital innovation og transformation – alt sammen på en bund af brugerindsigt og 
co-creation med andre interessenter – har vist, at potentialet er enormt, og at alle 



Side 10 / 11

parter profiterer af samarbejdet.  
Blandt de aktiviteter, som kan være med til at indfri potentialet, og som vi allerede nu 
har i kikkerten, er:  

• Udbygning af 3D-værkstedet med mulighed for at skabe mere fleksible konstruk-
tioner i pulverbaseret print, der også åbner for brug af nye materialetyper som fx 
metal  

• Udbygning af 3D-værkstedet med større printere, så vi kan arbejde i betydeligt større 
konstruktioner end nu 

• Udbygning af 3D-værkstedet med en større og mere præcis 3D-scanner, der både 
kan scanne objekter og kropsdele med henblik på design af præcise og individual-
iserede produkter  

• Gengivelse af materialer på digitale avatars – det kropslige perspektiv (ny software 
har ramt markedet, men endnu ikke industrien)  

• Udvidede kompetencer inden for velfærdsteknologi, miljøteknologi og oplevelses-
baseret teknologi, som vores Labs for People, Planet og Play i forvejen har en styrke-
position indenfor  

• Viden, kompetencer og teknologi inden for machine learning og AI med henblik på 
samarbejder inden for robotindustrien   

• Etablering af samarbejder med teknologiklyngen i Odense (og gerne andre virksom-
heder også) om Augmented reality (AR), Virtual reality (VR) og Robotics. Disse nye 
felter vil bl.a. kræve erhvervelse af 3D-kameraer, særlige projektorer mv.   

• Etablering af forskningsprojekter inden for anvendt teknologi og digitalisering og med 
et designperspektiv  

• Kortlægning af yderligere samarbejdsmuligheder med virksomheder, organisationer, 
fablabs mv. Designskolen Kolding behøver ikke selv at kunne alt.  
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3. Barrierer for at lykkes med den digitale dagsorden, 
 og hvordan vi kan overkomme dem  

En fortsat udvikling af digitale og teknologiske aktiviteter på uddannelsen kræver 
grund læggende tre ting: 

1. Digital og teknologisk viden og kompetencer blandt undervisere og forskere og ikke 
mindst vidensopbygning, såvel i forskning som i kunstnerisk udviklingsvirksomhed 

2. En løbende udbygning og opdatering af skolens faciliteter (primært værkstederne + 
softwaren)  

3. Økonomi til at understøtte punkt 1) og 2). 

Hertil kommer, at der kan være strukturelle udfordringer med at skabe plads på i for-
vejen tæt pakkede uddannelsesforløb til at opnå tilstrækkelig dybde i undervisningen 
inden for de digitale og teknologiske fag – og til også at opnå praktisk erfaring i arbejdet 
med dem.  

Vi har indledningsvis beskrevet, hvorledes skolen i endnu højere grad kunne bidrage til 
at bygge broen mellem design og den teknologiske udvikling i det 21. århundrede.  


