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HVEM STÅR BAG? 
INDEX: Design to Improve Life® er en dansk nonprofitorganisation med global rækkevidde. Vi inspirerer, 
uddanner og engagerer i design af bæredygtige løsninger på globale udfordringer. Det gør vi ved hjælp af 
verdens største designpris (INDEX: Award på 500.000 Euro), verdensturnerende udstillinger, 
samarbejder med byer samt uddannelses- og investeringsinitiativer. 
 
INDEX: Design to Improve Life® er under protektion af HKH Kronprinsen og støttet af Erhvervs- og 
Værksministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt danske fonde 
og virksomheder som AP Møller Fonden, Industriens Fond og Fritz Hansen A/S. Vi samarbejder med byer 
som Singapore, Guangzhou, Taipei, Seoul, Helsinki og Risør.  
 
INDEX: Design to Improve Life® forestår initiativet i tæt samarbejde med Fonden Aarhus 2017 og de 19 
kommuner fonden repræsenterer.  
 
 
DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION 
Design to Improve Life Education handler om via systematisk og kreativ innovation at udvikle 
bæredygtige løsninger på globale udfordringer som f.eks. madspild, klimaforandringer og mobning.  
Design to Improve Life Education er relevant og virkelighedsnær læring, hvor virkelighedens udfordringer 
løftes ind i undervisningen og eleverne idé- og innovationsressourcer løftes tilbage i samfundet.  
 
I undervisningen oplever børn og unge trivsel og relevans, og deres læring bliver meningsfuld og 
motiverende, når de samarbejder om at forstå udfordringer, som de genkender fra deres hverdag, og i 
samspil med lokalsamfundet udarbejder løsninger, der reelt er behov for.  
 
Undervisningen foregår med udgangspunkt i Design to Improve Life Kompasset, som strukturerer 
engagerende læringsforløb sammensat af nye motiverende læringsmetoder. Design to Improve Life 
Education er udviklet og testet af børn og unge, lærere, didaktikere, procesfacilitatorer og designere på 
baggrund af vores viden om globale udfordringer, metoder til deres løsning og selve løsningerne.   
 
 
KONTAKT 
Hvis I vil tilmelde jer projektet eller har brug for yderligere oplysninger er I meget velkomne til at kontakte 
os! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lotte Stenlev 
Head of Education 
ls@designtoimprovelife.dk 
M: +45 30 74 71 25 
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INTRODUKTION 
Forestil jer at 1.000 børn designer hundredevis af innovative løsninger til fremtidens by. Forstil jer så, at 
børnene viser deres løsninger til hele verden. 
 
Det kommer faktisk til at ske. Initiativet hedder Aarhus 2017 – Design to Improve Life Udfordring.  
Vi vil gerne inviterer jer med om bord.  
 
 
INITIATIVET 
Aarhus 2017 Design to Improve Life Udfordring er et undervisnings- og kulturinitiativ under Kulturby 
Aarhus 2017, der dækker hele regionen og giver varig værdi. 
 
En gang om året i tre år identificeres en samfundsudfordring i samarbejde med de 19 byråd i Region 
Midtjylland. 1.000 børn fra 40 skoleklasser kaster sig over opgaven i krydsfeltet mellem kultur og 
innovation. Hver udfordring afsluttes med et intenst og festligt Battle, hvor den bedste løsning premieres 
og de mange innovative designs præsenteres i en forrygende udstilling.  
 
Efter tre år bygger de 1.000 børn en gigantisk modelby af deres vision om den by, de gerne vil vokse op og 
leve i. Byen åbnes i fire uger for publikum fra ind- og udland.  
 
Det handler om bæredygtig innovation, om medborgerskab, tværfaglighed og læring på helt nye måder! 
 
 
HVORDAN FOREGÅR DET? 
Kommuner, lærere og projektledere i 10 kommuner i Region Midtjylland involveres i projektet. 1.000 børn 
designer mange hundrede nye bæredygtige løsninger på udfordringer i deres lokalområde. Lokal og 
international markedsføring gennemføres på alle medieplatforme. Tre udstillinger vises og der udgives en 
afsluttende publikation. Private og offentlige beslutningstagere deltager i processen. Flere hundrede 
gæster deltager i et stort kick-off-arrangement og børnene designer til sidst en udstilling, som ses af 
10.000 gæster. 
 
HVEM KAN DELTAGE? 
Aarhus 2017 Design to Improve Life Udfordring henvender sig til elever på mellemtrinnet, der i skoleåret 
2015/2016 går i 5. årgang i Region Midtjylland. De samme elever deltager over en treåring periode 0g alle 
skolens fag kan involveres. Forløbet sættes i gang ved et Kick-off arrangement i foråret 2015 og løber indtil 
august 2017.  
 
KOMMUNERNES ROLLE 
Som kommunal samarbejdspartner i Kulturby 2017 deltager kommunerne i at identificere de 
udfordringer, børnene skal arbejde med, og de bedste løsninger vælges af borgmestre, lokale erhvervsfolk, 
borgere og eksperter.  
 
Med initiativet får kommunerne i Region Midtjylland mulighed for at tilbyde skolerne redskaber, der kan 
hjælpe lærerne med at opfylde folkeskolereformens krav om innovation i alle fag. Der arrangeres lokale 
finaler og udstillinger af elevernes designløsninger, og kommunerne sikres mulighed for deltagelse i alle 
events, der er knyttet til det treårige projekt. Der bliver via en professionel mediepartner taget hånd om 
lokal og international markedsføring på alle medieplatforme.  
 
Vi glæder os til at arbejde sammen med jer og give jeres børn og unge en vigtig plads som deltagere i 
udviklingen af vores fælles samfund! 
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AKTIVITETER 
Projektet skydes i gang i 2015 med et fælles Kick-off arrangement for alle involverede lærere, kunstnere, 
erhvervsfolk og beslutningstagere.  
Eleverne arbejder i tre på hinanden følgende år i et projektforløb på deres skole med at løse 
udfordringerne, som identificeres i samarbejde med de involverede kommuner og sponsorer. Der 
identificeres tre forskellige udfordringer og løsningerne på alle tre udfordringer udarbejdes med fokus på 
de tre værdier bæredygtighed, mangfoldighed og demokrati. 
Ved afslutningen af projektforløbene i 2015 og 2016 udvælger en jury sammensat af beslutningstagere, 
erhvervsliv og kunstnere 100 finalister svarende til 15-20 designteams. Finalisterne samles til et Battle 
hvor de kæmper om at vinde prisen på DKK 30.000. Efter hvert Battle produceres en udstilling, hvor 
finalisterne præsenteres. I 2017 kulminerer projektet med en Camp for alle 1.000 børn. Her designer og 
bygger børnene selv den store udstilling med de mange designløsninger, som vises for et offentligt 
publikum i fire uger. 
 
OVERSIGT 
 
2015 Kick-off Involverede lærere, kunstnere, erhvervsfolk og beslutningstagere 

skyder projektet I gang ved en konference.  
 

 Projektforløb Eleverne arbejder i projektforløb på skolerne med den første 
udfordring. 40 klasser eller ca. 1.000 elever deltager. 

 
 Battle En jury har udvalgt de bedste løsningsforslag, der konkurrerer ved 

et stort Battle om 30.000kr. i præmie. 
 

 Udstilling Alle finalisterne præsenteres på en turnerende udstilling. 
 

2016 Projektforløb Eleverne arbejder med den anden udfordring. 
 

 Battle En jury har udvalgt de bedste løsningsforslag, der konkurrerer ved 
et stort Battle om 30.000kr. i præmie. 

 
 Udstilling Alle finalisterne præsenteres på en turnerende udstilling. 

 
2017 Projektforløb Eleverne arbejder med den tredje udfordring og forberedelse af 

Camp.  
 

 Camp Alle 1.000 elever mødes til en stor Camp i Aarhus, hvor de sammen 
bygger en udstilling om projektet. 

 
 Udstilling  Udstillingen, der er designet og bygget af de 1.000 børn, der har 

deltaget i projektet, er åben for publikum i 4 uger. 
 

 Publikation Der udgives en afsluttende publikation om hele projektet. 
 


