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På afdeling 11s lærermøde torsdag den 26. februar, og på 
afdelingsforsamlingen fredag den 27. februar, drøftedes 
fusionen, på baggrund af det fremsendte materiale. Afdelingens 
lærere og studerende fandt ikke argumentationen for en 
fusion tilstrækkeligt dokumenteret, ligesom vi ikke finder at 
fordelene for Kunstakademiets Arkitektskole fremgår af 
materialet.  

Lærergruppen er positivt stemt overfor tanken om en fremtidig 
fusion, ligesom afdelingen byder DKDS velkommen på Holmen. Men 
af faglige årsager må vi med følgende kommentar fraråde 
Kunstakademiets Arkitektskole at indgå i en fusion som 
foreslået i rapporten: 
 
Det faglige niveau på DKDS ligger meget langt fra det på KA, 
målt på objektive kriterier som kandidaters beskæftigelsesgrad, 
kandidaters indtjeningsmuligheder, forskningsrekruttering 
blandt kandidaterne, andelen af eksterne forskningsmidler og 
samarbejde med andre institutioner. Der sker en del forskning i 
sidefag, men kun meget lidt designfaglig designforskning.  
I løbet af den nu overståede højkonjunktur har Arkitektskolens 
designkandidater en beskæftigelsesgrad på 95%. Designerne fra 
Danmarks Designskole har haft en beskæftigelsesgrad der ligger 
markant lavere. i  

 
Man må ganske vist antage, at DKDS vil blive akkrediteret som 
højere læreanstalt i 2010. Men der er ingen grund til at tro at 
en akkreditering vil ændre på f.eks. arbejdsløsheds-
statistikken, for i sidste ende er uddannelsens kvalitet og de 
studerendes kompetencer det afgørende for arbejdsgiverne, ikke 
den titel, der står på eksamensbeviset.  
 
Vi ser, at der således vil være en meget stor udfordring i at 
bringe Designskolens kommende kandidater op til det niveau,  
der er acceptabelt på KA, og vi finder, at den foreslåede 
strategi for en fusion opstiller hindringer for et 
kvalitetsløft, frem for at støtte dette.  
 
Arkitektuddannelsen er en kunstnerisk ledelsesuddannelse, og 
arkitektkandidater evner at strukturere en proces, tænke i 
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store og komplekse helheder, og fundere deres 
formgivningsarbejde på et solidt og dokumenteret grundlag af 
viden.  
 
I de sidste fem år har vi på afdeling 11 arbejdet målrettet for 
at øge bachelor- og kandidatuddannelsernes kvalitet yderligere, 
og vore kandidater markerer sig meget stærkt i erhvervslivet, 
både inden for industriel, grafisk og møbel design. Vi kan 
allerede nu se, at de kommende kandidater vil stå endnu 
stærkere.  
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En måde, hvorpå vi har styrket uddannelserne, er, at vi har 
valgt at styrke sammenhængen mellem forskning og uddannelse. 
Forskerandelen blandt de undervisere, de studerende møder i 
deres daglige arbejde, er den højeste på KA, og langt højere 
end på DKDS, hvor forskerne ikke i nævneværdig grad indgår i 
projektundervisningen. Det betyder at vore studerende, og 
dermed vore kandidater, i stigende grad er bevidste om de 
metoder og kompetencer de tilegner sig. De er yderligere i 
stigende grad i stand til selvstændigt at udvikle metoder, i 
forhold til den kontekst de arbejder i. 
 
De forskere, der underviser på KAs designafdeling har alle 
en arkitektfaglig kandidatuddannelse, og de er således i 
stand til at forbinde den teoretiske tilgang til faget med 
den praksis, kandidaterne vil møde efter uddannelsen. Det 
har indlysende fordele. Men ifølge rapportens forslag til 
sammenlægningen, vil de kvaliteter, der hidtil har 
kendetegnet den arkitektfaglige designuddannelse, gå tabt.  
 
I rapporten står der at, ” Designuddannelsen styrkes i en 
fusioneret skole, da en samkøring af Designskolen og 
designlinjen ved Arkitektskolen vil skabe et større fagligt 
miljø inden for både uddannelse og forskning. Udvalget 
anbefaler derfor, at arkitektuddannelsen fortsat skal have 
en selvstændig, markant profil i den nye skole, og at der 
tilsvarende etableres en samlet struktur for 
designuddannelsen med inddragelse af de faglige elementer 
fra de hidtidige selvstændige uddannelser. Samtidig øges 
mulighederne for merit mellem de to uddannelser, ligesom 
muligheden for tværfaglige projekter øges for de studerende 
og forskere. ”  
 
Den måde, hvorpå man foreslår at sammenlægge skolerne, vil 
fjerne KA’s designuddannelse fra resten af 
arkitektuddannelsen; herved overlades opretholdelsen af den 
arkitektfaglige designmetode til få enkeltindivider, 
placeret spredt i den nye institution, hvor de ikke bakkes 
op strukturelt. Man vil således ikke opnå en styrkelse af 
designuddannelsen af denne vej, men kun et tab, af den 
særlige akademiske tradition fra KAs designuddannelse.  
 
Vi læser således både rapporten og rektorernes kommentar med 
stor bekymring. Og selvom om vi naturligt kan være 
personligt bekymrede for at miste vores gode arbejdsmiljø, 
har vi især forbehold på uddannelsens og fagets vegne, da 
erhvervslivet i givet fald ikke længere vil kunne trække på 
de særlige kompetencer, som de arkitektuddannede designere 
har. 
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Når vi ikke har tillid til, at man har valgt den rigtige 
form for sammenlægning, skyldes det især følgende punkter:  
 

- processen er for kort 
- det er rektor for DKDS, der er foreslået som leder af 

fusionsarbejdet 
- der mangler en præcis forståelse af de to skolers 

styrker og svagheder, og dermed er der en stor risiko 
for at svække styrkerne og fremme svaghederne 

- arbejdet med Center for Designforskning har vist, at 
visse forskelle i forskningsstrukturen på de to skoler 
vil udgøre en hindring for en vellykket fusion 
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Vi mener at processen er for kort, da det er afgørende at 
DKDS er på fagligt niveau med KA før fusionen sker, også 
mht. undervisningen. Vi finder ikke, at de aktuelle 
strukturændringer på DKDS peger i retning af en styrket 
faglighed, og vi mener der skal foreligge en dokumentation 
for den faglige kvalitet, der kan accepteres af hele 
Arkitektskolen, før der fusioneres.  
 
Vi mener at det er problematisk, at den mindste og mest 
uerfarne enhed i fusionen skal organisere og lede 
fusionsarbejdet. Som ovenfor nævnt ser vi med en vis skepsis 
på den i gangværende forandringsproces på DKDS, og vi har 
ganske enkelt ikke tillid til en sådan konstruktion. 
 
Vi kan ikke i rapporten eller i rektorernes note se, at der 
er nogen som helst forståelse for de kvaliteter, der er i 
den arkitektfaglige designuddannelse, eller for de 
kvaliteter der er ved værkstedsundervisningen på DKDS.  Vi 
mener at en forudsætning, for overhovedet at overveje en 
fusion, må være en SWOT-analyse, der kan vise hvilke 
kvaliteter, der skal fremmes, og udpeger hvilke 
institutionelle tiltag, der kan bidrage til det. 
 
Gennem samarbejdet i Center for Designforskning har vi 
oplevet, at den forskningsorganisering man har valgt på DKDS 
i sig selv udgør en bremse for udviklingen af den 
designfaglige uddannelse på skolen. Dette vil ikke ændres 
ved en sammenlægning efter den model, der er foreslået i 
rapporten. På DKDS har man valgt at basere forskningen på 
forskellige andre faglige metoder end design, frem for som 
på KA, at basere forskningen på kernefagligheden og supplere 
med andre fag. Disse VIP-medarbejdere udgør en stor del af 
skolens undervisningsressource, men de kan ikke bringes i 
spil i forhold til skolens kernefaglighed: design. De har 
ikke de faglige forudsætninger for at forstå sammenhængen 
mellem teori og praksis i designarbejdet, og dermed hvilken 
teori, der er væsentlig for de studerendes praksis. Ej 
heller har de forudsætninger for at kunne vejlede de 
studerende i projektarbejde, på værkstederne eller til 
gennemgange. Det opfatter vi som en helt grundlæggende 
strukturel hindring for udviklingen af en excellent 
designuddannelse, og den vil ikke forsvinde med den 
foreslåede fusionsmodel.  
 
Lærergruppen på Kunstakademiets Studieafdeling 11 kan derfor 
ikke anbefale en fusion, som den er beskrevet i forslaget. 
                        
i Kilder: 
http://www.dkds.dk/media/statistik_rapporter/aarsrapport/Beskaeftigelsesra

pport06.pdf  
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http://aarch.dk/fileadmin/filer/Karin_Thomsen/webmaster/2008-10-

27_KURs_Besk_rapport_2008.pdf 


