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Kommissorium for arbejdsudvalg:

1.En beskrivelse af, hvad der kendetegner kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt konkrete kri-
terier for bedømmelse.

2.Udpegning af en række eksemplariske værker produceret på KA de sidste 25 år inden for kunst-
nerisk udviklingsvirksomhed.

3.Hvilke kriterier lægges til grund for bedømmelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på skoler 
i udlandet, som KA gerne vil sammenlignes med (2- 3 eksempler).

4. Hvilken betydning har det om kunstnerisk udviklingsarbejde er placeret inden for rammen af 
anden forskning på KA eller er sin egen ramme?

_______________________________________________________________________

1.0. En beskrivelse af, hvad der kendetegner kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt konkrete 
kriterier for bedømmelse.

Kulturhistorien er blandt andet historien om kunst. Kunstens – og herunder arkitekturens - 
historie kan ikke fortælles som historien om fremskridt, som var vi, der skal fortælle historien, i 
mere end en forstand målet for det forudgående. Derimod gælder, at kulturhistorien er gjort af 
værker, som hver i sær er fuldgyldige udtryk for samtidige muligheder. De regler, man vil kunne 
udlede af disse værker, har kun delvist haft gyldighed for senere værker, skabt under andre 
vilkår og som artikulation af  andre muligheder. 
I et historisk – og i et aktuelt, nutidigt – perspektiv gælder, at kunstnerisk udviklings-
arbejde artikulerer muligheder, som skaber basis for indsigt og viden, som kulturen alene kan 
opnå og udvikle via de ressourcer, som bærer arbejdet. Kunstnerisk udviklingsarbejde er som 
sådan betegnelsen for en suveræn praksis, relateret ambitionen om at skabe optimale livsvilkår 
på aktuelle betingelser. Kunstnerisk udviklingsarbejde er i dialog med samfundets videnskabe-
lige habitus, der på sin side skal forstå, at i det omfang viden skal genereres i dialog med det 
kunstneriske udviklingsarbejde, må suveræniteten for dette arbejde sikres. Kunstens ambition 
om at oprette ny betydning i den verden og den tid vi lever i, er med andre ord ikke sammenfal-
dende - men ofte i dialog – med videnskabens ambition om at skabe ny viden.
Hvor det er målet for den videnskabelige forskning at opnå kommunikerbar viden igennem sys-
tematiske undersøgelser, da er det parallelt hertil målet for det kunstneriske udviklingsarbejde, 
at inkarnere en indsigt, der ikke objektiveres af de anvendte metoder, men som i sin materiale-
bundne fremtræden aktualiserer en grunderfaring om at skabe, at betyde. Det er i denne egen-
skab, at kunstnerisk udviklingsarbejde sætter et kriterium om ny værdi parallelt til videnskabens 
kriterium om ny viden. Og det er på det grundlag, at der for bedømmelsen af det kunstneriske 
udviklingsarbejde må formuleres andre kriterier end de, der gælder for den videnskabelige 
forskning.
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De følgende fire kriterier er forslag til kriterier for bedømmelse af kunstnerisk udviklingsvirk-
somhed. Kriterierne er formuleret på baggrund af et studie af de sidste 25 års produktion af 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed fra Kunstakademiets Arkitektskole. Disse kriterier kan ses som 
en parallel til den videnskabelige forsknings kriterier - originalitet, transparens og gyldighed / 
originality, significance and rigour. 

1.1. DOKUMENTATION
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er reflekteret kunstnerisk virksomhed.
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed foreligger i et tilgængeligt materiale. Materialet er 
tilgængeligt for en refleksion, som enten foretages – eller er foretaget – af den udførende eller 
af andre.
Materialet skal i en bedømmelse kunne placeres i en klasse af arbejder inden for faget, der har 
udvist relevans for fagets udvikling.

1.2. TYDELIGHED
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed skaber ny kunstnerisk værdi.
Kunstnerisk udviklingsarbejde virker i sin fremtræden. Det skal i en bedømmelse være muligt at 
afdække virkemåden, hvad der virker, hvordan det virker og hvilken forskel der sættes. 

1.3. TÆTHED
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er rettet imod verden.
Kunstnerisk udviklingsarbejde inddrager fænomener og strukturer i sammenhænge, der ikke 
foreligger på forhånd. Det skal være muligt at forstå hvilke forskelle i verden, der bringes til at 
virke sammen i arbejdets materialebundne fremtræden. 

1.4. DYBDE 
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed udvikler kunsten.
Kunstnerisk udviklingsarbejde sætter nye regler for interne og eksterne sammenhænge i den 
kunstneriske praksis og etablerer nye rammer for fortolkning af omverdenen. 
Det skal i en bedømmelse være muligt at afdække relevante relationer til allerede eksisterede 
betydningsdannelser i kulturen og samfundet.

Tydelighed, Tæthed og Dybde skal forstås som dimensioner i en reflekteret, kunstnerisk praksis, 
som henviser til de æstetiske, tekniske og betydningsmæssige planer, der sættes på spil i kunst-
nerisk udviklingsarbejde. Udviklingsarbejdet skal foreligge tilgængeligt – dokumenteret – men 
det vil ikke være et krav, at nævnte dimensioner skal kunne udskilles og bedømmes særskilt. De 
skal kunne ses samlet som betingelser for at kunne vurdere det kunstneriske udviklingsarbejde.
Det bør heller ikke være et krav, at den udøvende selv i udstrakt grad skal kunne udfolde kri-
terierne i skriftlig form i en refleksion. Fordi det ikke altid er rimeligt at kræve, at den der har 
opøvet og udviklet en form for sprogudøvelse - en kunstnerisk - i samme bevægelse skal kunne 
udtrykke det samme i et andet sprog. 

_______________________________________________________________________
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2.Udpegning af en række eksemplariske værker produceret på KA de sidste 25 år indenfor 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

(Eksempler på arbejder som kan klassificeres som kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Alle arbejder 
er udført af fuldtidsansatte lærere. I denne sammenhæng er der udvalgt højst to værker af samme 
arkitekt. Mange på listen kunne optræde i alle fire kategorier. Listen er opbygget på baggrund af 
tilgængelig data (READ m.m.) og er derfor ikke komplet eller dækkende)

Publikationer:
Sven-Ingvar Anderssons - ‘Bygninger og landskab’, Nytårspublikation 1988, 2002 *
Steen Høyer – ’Landskabskunst’ 2006
Peter  Bjerrum – ’3 fortællinger om arkitekturens grundlæggelse’ - 2008
Anders  Abraham – ‘A New Nature’ 2009
Peter Bertram – ’Intuitiv metode’ 2010 
Cort Ross Dinesen – ’Tekst og komposition’ 2010 

Udstillinger:
Kjeld Vindum - ’Tegninger’ Charlottenborg 1990
Carsten  Juel-Christiansen - ‘Berlin - Denkmal oder Denkmodell’ 1988 
Cort Ross Dinesen - ’Arkitekturmodeller’ Charlottenborg 1994
Jens Thomas Arnfred - ’Boligbebyggelser’ Charlottenborg 1994
Kent Martinussen - ‘Chiasmos’ Biennalen 1998 *
Peter  Bjerrum - ‘Rummets konstruktion’ 2000
Mette  Ramsgaard Thomsen - Charlottenborg 2009
Jan Søndergaard - ’Realiseringens kunst’ 2010

Projekter:
Christoffer Harlang - Prisopgave 1986
Erik Chr. Sørensen - ’Øster Gasværk’ konkurrence 1986
Tage Lyneborg - ’Danish Housing Design’ Japan 1991
Theo Bjerg - ’Statens Museum for Kunst’ konkurrence 1992
Helle Brabrand - ‘spacebody actual virtual’ film 2005 *
Anders  Abraham - ‘Hunstad’ 2008

Realiserede værker:
Johan Otto von Spreckelsen - ’Tete Defense’ Paris 1989
Jens Thomas Arnfred - ’Nord-form’ 1990
Claus Bjarum og Jørgen Hauxner - ’Kraftvarmeværk’ Avedøre Holme 1990
Mogens Breyen - ’Axeltorv’ i.s.m. Mogens Møller 1990-91 *
Sven Ingvar Andersson - ‘Museumplein’ Amsterdam 1992
Bøje Lundgaard - Det Højisolerede glashus, 1996
Jan Søndergård - ’Hellig kors kirke’ 2008
Thomas Bo Jensen - ’Murstenstårn’ KA ca. 2000 
Hanne Kjærholm - ’Holstebro Kunstmuseum’1991
Erik Chr. Sørensen - ’Cambridge Crystallografic Data Center’ 1994
Henning Larsen - ’Ny Carlsberg Glyptotek’ 1992-1996
Steen Høyer - ’Jord- og lyshøj’ Esbjerg i.s.m. Eva Koch 1996
Tage lyneborg - ’Wenneberg Siloen’ 2003
Carsten  Juel-Christiansen – ’Vestled’ Hvide Sande 2006

*se eksempler på begrundelser for udvælgelse til listen på følgende sider
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Eksempler på begrundelser for udvælgelse til listen:

Publikationer:
Sven-Ingvar Anderssons ‘Bygninger og landskab’, Nytårspublikation 1988, 
2002 på Arkitektskolens forlag.
Sven-Ingvar Andersson: ’BYGNINGER OG LANDSKAB – spredte tanker om at 
ligge smukt i landskabet’
Kunstakademiets Arkitektskoles nytårspublikation 1988, udgivet og oversat til 
engelsk 2002. ISBN: 87-87136-43-0

Bogen beskriver forholdet mellem bygning og landskab ved frit at anvende 
eksempler inden for billedkunst og arkitektur. Værket afkoder en generalitet og 
almen metode på tværs af tidsepoker og kulturer. Værket er enestående ved 
sin enkle udpegning af relationen mellem krop og bygning.

Med sit tværfaglige blik og sin tidløse tilgang opnår værket en dybde, der 
peger på almen menneskelige vilkår. Værket taler således om forhold, der er 
gældende hvor som helst og når som helst i verden.

Værket er visuelt baseret på en række billedanalyser, og det enkle greb består 
i at sætte samtlige refleksioner i relation til seks velkendte præpositioner. Da 
billedmaterialet er bredt dækkende med kendte værker af Pieter Bruegel, 
Frederik Magnus Pieper, Claude Lorrain, Johan Thomas Lundbye, Matisse og Le 
Corbusier er aflæsningen simpel. 
Den frie associative tilgang til materialet betyder, at værket aldrig vil kunne 
betegnes som videnskabelig forskning. Det er til gengæld værkets styrke, da 
den enkle billeddannende fremstilling i praksis betyder, at den er kendt og 
brugt af stort set alle arkitekter i de seneste to generationer.

Udstillinger:
Boligbebyggelse på Dokøen i Københavns Havn 1998
Kent Martinussen m.fl. 
Projektet er udviklet i tegning og model. Materialet er præsenteret for offent-
ligheden første gang ved Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig 1996, 
siden på Dansk Arkitektur Center Gl. Dok 1998, hvortil der udgives et katalog.
Tegninger og model viser en sammenhængende udvikling af stedets – Dokøens 
– landskab og en bebyggelse, der fremtræder som en urbanitet i flere lag lagt 
over hinanden. Bebyggelsen består af et stort antal af forskellige rumlige ele-
menter til forskellige bymæssige funktioner, som er sat sammen således at de i 
modellen opfattes som ét bygværk.
Bygværket er placeret på et sted i den urbane kontekst, der indfanges af barok 
arkitekturens  symbolbærende geometri i Frederiksstaden og af sigtelinjer 
til vertikale pejlemærker i byen, som har været anvendt i gennem tiden ved 
indsejlingen til byens havn. Disse geometrier flettes sammen i bygværkets 
komposition med det sigte, at man i gennem de visuelle relationer til Amalien-
borg anlægget og til vandfladen forbinder bygværket til byen til horisonten og 
til historien – tiden. I egenskab af bygværk sætter projektet spørgsmål til den 
endimensionale plangeometri, der har styret moderne byplanlægning. De sam-
menhængende skråplaner, der forbinder landskabet med tagfladen i ”byhuset” 
åbner for nye relationer i mellem huset, byen og med den fysiske bevægelse, 
der betinger den subjektive tilegnelse af stedets arkitektur.
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Projekter:
Spacebody 
En film af lektor Helle Brabrand m.fl. 2005

Projektet er udviklet som film. Materialet er præsenteret for offentligheden i 
form af en DVD og på hjemmesiden www.spacebody.dk der indeholder film og 
kommentarer. 

I filmen sammenstilles tre lag - en række tegnede figurer som fungerer som 
ruter; en krop, der agerer ifølge ruterne og et rum som opbygges omkring 
kroppen og bevægelserne.
Arbejdets fokus er relationen mellem krop og rum, og udviklingsarbejdet tager 
derved fat i en række grundlæggende arkitektoniske forhold.
Spacebody præsenterer en rumlig forestilling der ligger et sted imellem et 
rum som er et produkt af kroppen og dens funktioner, og et rum som dikterer 
hvordan kroppen kan agere. På den måde arbejder og udvikler projektet nye 
mulige arkitektoniske rumlige organiseringer og rumlige forløb. Arbejdet er 
skabt delvis af filmoptagelser af en danser og delvis af computer animationer - 
på den måde indeholder projektet også en særlig rumlig tilblivelsesproces som 
forbinder det konkrete med det virtuelle.
Man kan se arbejdet som et grundstudie – det udvikler og går i dybden med 
dele af det arkitektonisk felt. Det tilbyder en indsigt og en følsomhed som den 
enkelte selv  kan udvikle og forbinde til andre observationer som tilsammen 
kan danne en operativ arkitektonisk sammenhæng.

Realiserede værker:
Axeltorv – København
Mogens Breyen i samarbejde med professor Mogens Møller – 1990-1991
 
Værkets baggrund er en refleksion over rummets udtryk og rolle i en kontekst 
mellem Tivoli, Scala, Cirkusbygningen, Axelhus og Paladsbiografen. Idéen er at 
skabe en pause, der udspænder og kobler konteksten i en langt større skala, 
med en rolig enkel dybde i kontrast til den aktuelle højfrekvente bypuls.

Temaet er solsystemet transformeret til en række af skulpturer der mytologisk 
gengiver planeterne, og en stor rolig gylden sol på midten af en udspændt 
flade. Solen er et rundt spejlbasssin med en dialog mellem bundens stift-
mosaikker og vandoverfladens krusninger, der materialiserer vandet som et 
lysende volumen. Motivet er transformeret fra en astronomisk størrelse til 
konkret nærvær af damp, mytologi og lys, i et enestående simpelt greb.

Kompositionen udgøres af en linje med planetfigurerne skaleret i en længde 
der svarer til pladsen, med solbassinet i midten på den jævnt faldende befæst-
else. Samlet set indskriver kompositionen sig i den postmoderne dekonstruk-
tion.

Værket er fragmentarisk - både abstrakt og figurativt. Det er let aflæseligt, og 
det udskiller sig markant i relation til andre arbejder af lignende art fra perio-
den, og det fremstår stadig som et karakterfuldt, unikt værk. 

__________________________________________________________
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3.Hvilke kriterier lægges til grund for bedømmelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på 
skoler i udlandet, som KA gerne vil sammenlignes med (2- 3 eksempler).

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksisbaseret forskning er i kraftig udvikling, ikke mindst 
i Nordeuropa, under betegnelser som kunstnerisk udviklingsvirksomhed, kunstnerisk udvikling-
sarbejde, artistic research, research by design m.v. Få steder er der imidlertid endnu etableret 
en egentlig forskningstradition for denne type arbejde og således heller ikke stringente kriterier 
for bedømmelse af arbejdet. 

Længst fremme er England, hvor man på flere arkitektskoler differentierer mellem traditionelle 
og praksisbaserede ph.d.-projekter med særlige kriterier for hver af disse typer.  Ligeledes har 
man i England arbejdet med evaluering af den generelle arkitekturforskning, således at trad-
itionel forskning og praksisbaseret forskning ligestilles, bedømt efter samme overordnede 
kriterier, men samtidig efter forskellige, mere specifikke retningslinjer.   

Udviklingen af kriterier for bedømmelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed er under udar-
bejdelse flere steder i verden, og dette udvalgs arbejde kan ses som en del af dette arbejde. 
De nedenfor nævnte europæiske eksempler er nogle af de foreløbige resultater, men udvalget 
ser ikke et af de nævnte eksempler som en brugbar model for KA. 
Det er udvalgets klare opfattelse, at det er nødvendigt at udvikle et sæt af kriterier som bedst 
muligt sikrer den type af kunstnerisk udviklingsarbejde som understøtter og styrker skolens 
ide og karakter. 
Kunstnerisk og arkitektonisk udviklingsvirksomhed har et 1:1 forhold til tegnebordsundervis-
ningen, den skal ikke “oversættes”, idet indholdet er sammensat og skal forstås og opleves 
visuelt. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er eksempel-skabende og afdækker muligheder 
som undervisningen kan udvikles omkring. Det er derfor vigtigt at kriterierne ikke alene 
bygger på at analysere det visuelle, men at kriterierne er åbne for parallelle iagttagelser og 
refleksioner – dvs. at man skriver om værker uden at skulle beskrive dem.

ENGLAND
Research Assessment Exercise 2008 1 

I England er den samlede forskning ved videregående uddannelser senest evalueret i Research 
Assessment Exercise 2008 (RAE). Den bedømte forskning skulle være udført mellem 1. januar 
2001 og 31. juli 2007. Hver forsker kunne indlevere maksimalt fire projekter. 

Man opfordrede endvidere til indlevering af varieret materiale: “The sub-panel wishes to en-
courage the submission of the diverse range of types of research output defined in Annex B of 
RAE 03/2005 ‘Guidance on submissions’ – including papers, books, materials, images, devices, 
patents, artefacts, designs, design codes, buildings, prototypes and installations, products and 
processes, time-based media, exhibits, software, and work published in non-print media. It will 
assess these against the common criteria of originality, significance and rigour, while attaching 
no greater weight to any particular form of output.”2

Mht. format for indleveringen var følgende gældende: “For practice-based research outputs, 
submissions should consist of an explanatory presentation of the building, design or interven-
tion, in an easily-handled paper-based format, sufficient to allow an expert assessor to under-
stand the output without visiting it, and to make a judgement of its research contribution.”3

Bartlett School of Architecture
I tilfældet Bartlett School of Architecture blev der i forbindelse med RAE 2008 udarbejdet en 
portfolio template på basis af kriterier for ansøgning om støtte til forskningsprojekter ved det 
engelske Arts & Humanities Research Council. Disse portfolier indholdt følgende punkter: aims, 
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objective, methods, contexts og dissemination (herunder udstillinger og med underpunktet 
esteem, der kunne indeholde omtale af et projekt fx i artikler). 

På Bartlett skelnes der generelt mellem tre grupper af arkitekturforskning4.
1. Experimental design - opdelt i temaerne Innovative Buildings, Conceptual Design og Inter-
active Architecture
2. Historical, theoretical and critical scholarship
3. Editorial and curatorial work

Værdien af dette arbejde bedømmes under katagorien Esteem. En lang række indikatorer benyt-
tes til at vurdere dette, heriblandt den enkelte forskers deltagelse i konferencer, arbejde som 
kritiker, modtagelse af priser og legater, arbejde som peer reviewer, gæsteprofessorater mv. 5 

Research Excellence Framework 6

Efterfølgeren til Research Assessment Exercise (RAE) er Research Excellence Framework (REF), 
der forventes udført i 2014. Kriterierne for bedømmelse i REF er under udarbejdelse i 2011, 
men allerede nu peges der på centrale karakteristika for research excellence, nemlig begreb-
erne outputs (60%), impact (25%) og environment (her henvises til forskningsmiljøet, 15%), 
med  den forventede vægtning angivet i parentes. Hvert af disse elementer vil blive bedømt i 
henhold til kriterier for udmærkelse og rangeres af ekspertpaneler på en femtrinsskala på 1-4 + 
uklassificerbar7. Særligt begrebet impact har vakt debat i forskningskredse. 

NORGE
AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
I sin forskningsstrategi for perioden 2008-2010 anførte AHO, at man satsede på praksisbaseret 
forskning og research by design omfattende udviklingen af en særlig faggruppen inden for dette 
område, international netværksdannelse, øget stipendieoptag mv. Desuden ønskede man at 
satse på udviklingen af en særlig fagkritik og handlingsplan for research by design/kunstnerisk 
udviklingsarbejde8. 

Generelt skelner man på AHO mellem tre grupper af arbejder9.  

1. Forskning/videnskabeligt arbejde
2. Udviklingsarbejde
3. Værkproduktion

Alle doktorarbejder dvs. ph.d.-projekter ligger inden for kategori 1. Kunstneriske udviklings-
arbejde ligger inden for kategori 3 10.  Kriterierne for registrering af disse værker er: priser, 
publicering, udstilling, præmiering/invitation til konkurrence. Der lægges endvidere vægt på 
fagfællevurdering af værkerne. Der skelnes således mellem:

1. Værker publiceret i faglige nationale og internationale tidsskrifter
2. Værker tildelt nationale eller international priser
3. Udstilling af værker med fagfællevurdering eller publicering

Ifølge AHO Forskningskatalogen 2009  har det norske Universitet- og Høgskolerådet tilrådet 
Kunnskapsdepartementet at udvikle et bedre system for dokumentation af kunstnerisk ud-
viklingsarbejde11. 

noter:
1 http://www.rae.ac.uk/ (hentet 28.2.2011).
2 RAE 2008. Panel H. Panel criteria and working methods, 2006, p. 24, http://www.rae.ac.uk/ (hentet 
25.2.2011). 
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4 http://www.bartlett.ucl.ac.uk/research/overview.htm (hentet 25.2.2011).
5 Bartlett School of Architecture, Summary of Architecture Research Group members’ Research Esteem 
Indica-tors, 2001–2007, http://www.bartlett.ucl.ac.uk/research/architecture/overview.htm (hentet 
25.2.2011).
6 http://www.hefce.ac.uk/ (hentet 25.2.2011).
7 http://www.arts.ac.uk/docs/hefce-fsredirectedmacphpaDesktopREFguide.pdf (hentet 25.2.2011).
8 http://www.aho.no/no/FoU/Forskning/Forskningsstrategi/ og handlingsplan for forskningstrategier 
(hentet 25.2.2011).
9 AHO Forskingskatalogen 2009, Oslo: AHO, 2010, p. 1, http://www.aho.no/no/FoU/Publikasjoner/Fors-
kningskataloger/ (hentet 25.2.2011).
10 Ibid., p. 5.
11 Ibid., p. 6.

(Afsnit 3 er baseret på et notat udført af phd-studerende Martin Søberg)
_______________________________________________________________________

4.Hvilken betydning har det om kunstnerisk udviklingsarbejde er placeret inden for rammen 
af anden forskning på KA eller er sin egen ramme?

Det er selvopfattelsen på KA, at der udføres forskning på videnskabeligt- henholdsvis kunstner-
isk grundlag. Det kunstneriske udviklingsarbejde er imidlertid ikke dimensioneret til at udgøre 
en bestemt andel i forskningsbudgettet og specifikke kriterier for bedømmelse er heller ikke 
beskrevet. Fordelen ved KA´s hidtidige praksis er, at det har været muligt, at betragte forskn-
ingsvirksomheden ved KA som en særlig arkitektonisk forskning med egne, fagspecifikke for-
tolkninger af generelle forskningskriterier. Ulempen er, at disse fortolkninger ikke hævdes af 
det videnskabelige samfund (den gennemførte evaluering af designforskningen er et eksempel 
herpå). Ligeledes er det arbejdsudvalgets opfattelse, at bestræbelserne på at opnå anerkend-
else af KA´s forskning fra det videnskabelige samfund, over tid har ført til at den kunstneriske 
forskning på KA er indskrænket. Det kunstneriske udviklingsarbejde har mistet status ved at 
være henvist til at udgøre et brud på de rammer og normer, der er skabt til at ansøge, bevilge 
og afrapportere forskning på videnskabeligt grundlag. KA kan imødegå dette ved at benævne 
og beskrive forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde således, at de fremstår som ligestillede 
virksomhedsområder, der legitimerer KA.

4.1 Arbejdsudvalgets anbefalinger:

1. At der indføres et arkiv for dokumentation af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på KASB.
Et udvalg kunne fx to gange årligt gennemgå indsendte arbejder og vurdere om de opfylder de i 
afsnit 1, punkt 1.1 -1.4 omtalte kriterier. Denne gennemgang og “godkendelse” kunne også virke 
som peer review for den kunstneriske udviklingsvirksomhed. 

2. At resultatet af det i gangværende udredningsarbejde i KUM vedr. kunstnerisk udviklingsar-
bejde (når det foreligger) lægges til grund for den fremtidige organisering, administration og 
ledelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på KA.  

3. At det overvejes hvordan man bedst tilgodeser studier i kunstnerisk udviklingsvirksomhed 
på Kunstakademiets Arkitektskole indenfor den nuværende ph.d ordning. Det er centralt for 
skolens fremtid, at der uddannes og rekrutteres arkitekter med en kunstnerisk udviklingsvirk-
somhed på højt niveau, da de med deres reflektive praksis er en vigtig del af  tegnebordsunder-
visningen på skolen. 
Dette kunne ske ved at skolen vægter og tydeliggør kravene til ph.d-afhandlinger som inde-
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holder kunstnerisk udviklingsvirksomhed i lighed med fx AA, Architectural Association School of 
Architecture i London, der har to modeller for ph.d.-projekter1 :

En traditionel ph.d. opdelt i tre undergrupper 
a) architectural theory and history b) architectural urbanism c) sustainable environmental de-
sign. En ph.d. i “Architectural Design: an option for qualified architects with experience in design 
research and an interest in relating theory to design practice.” 2

For en ph.d i “Architectural Design” anbefales en skriftlig afhandling på min. 20.000 og max. 
100.000 ord. Det samlede materiale - skriftligt og tegnet - må ikke repræsentere en arbejds-
byrde for eksaminatorer større end svarende til en afhandling på 100.000 ord. Materiale, der 
indleves til bedømmelse i en ph.d. i “Architectural Design” skal have en form, der egner sig til 
udstilling.” 3

Noter:
1 AA PhD Programme Guide 2010-11, London: Architectural Association School of Architecture, 2010.
2 Ibid., p. 2.

3 Ibid., p. 10.

21. februar 2011 ret. 3. marts 2011 AA

_______________________________________________________________________
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