
FUSION 
Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: 
 
“ Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred 
forståelse for den kreative arbejdsproces – i mange forskellige 
sammenhænge. Dette gør mig i stand til at arbejde sammen med – og 
lede – folk fra mange forskellige fag. Til daglig arbejder jeg sammen 
med både designere, scenografer, stylister, producere, kamerafolk m.m 
Jeg er knap så fokuseret på mit eget fagområde og kan rent faktisk 
rådgive på andre felter, da den fundamentale, kreative arbejdsproces 
 er den samme. Dette har gjort at jeg har løftet mig op fra grafisk 
design som niche og i dag beskæftiger mig med kreativ ledelse. 
De kvalifikationer jeg ville fremhæve i en jobansøgning er netop min 
evne til at lede og motivere kreative mennesker, samt sætte tingene 
ind i et bredere perspektiv. 
Hvis jeg har brug for en fagligt stærk designer ansætter jeg gerne en 
fra Designskolen, men hvis jeg leder efter en person som både er 
fagligt stærk, men også kan indgå samarbejde med andre faggrupper og 
i øvrigt er selvkørende, foretrækker jeg en fra Arkitektskolen. 
Jeg tror helt klart at kandidater fra arkitektskolen klarer sig bedre 
da de er mere alsidige og omstillingsklare i forhold til deres 
jobsituation. ”  
 
------------------------------------------------- 

” Designuddannelsen på Arkitektskolen er en metode til at tilegne sig 
viden, således at designeren til en hver tid efter en kort periode 
hvor vedkommende sætter sig ind i sagerne, vil kunne løse de fleste 
opgaver, fra grafisk design til huse. Vi er derfor brede og lette at 
bruge på små tegnestuer, hvor der er mange forskellige slags 
opgaver.  

Designuddannelsen på Arkitektskolen er en design og arkitektfaglig 
dannelsesuddannelse, som tilbyder den studerende en grundlæggende 
forståelse for problemstillinger og spændingsfelter omkring design-
rum-menneske og samfund. Designere fra Arkitektskolen tænker 
kontekstuelt. Vi laver design med indhold, og vi arbejder ud fra en 
filosofi om at form følger funktion. - Noget som er en sjældenhed 
blandt industrielle designere.”  

------------------------------------------------ 

” En af de ting som er vigtige for min uddannelse som 
arkitekt/grafisk designer er den arkitektfaglige arbejdsmetode. Den 
adskiller sig væsentligt fra DKDS ved at tage udgangspunkt i den 
akademiske arkitektfaglige tilgang til opgaverne. Det er sådan set 
det samme,  om du skal lave en identitet for en virksomhed eller et 
hus for du vil tage udgangspunkt i det tilstedeværende ( genius loci) 
og arbejde funktionelt derfra. Du er ligeledes i stand til at lede 
større arbejdsprocesser og arbejde i helheder er en meget vigtigt 
egenskab. Du har et stort overblik fra det store perspektiv ( 
planlægning) ned til mindste detaljering. Ligesom når du laver en 
overordnet bebyggelsesplan og derefter detaljerer dit hus. 

Som designer fra arkitektskolen vil jeg mene, at du er i stand til at 
tænke 3- dimensionelt, tænke selvstændigt, have overblik over en 
større arbejdsproces og løse mange forskellige opgaver, som gør at du 
bagefter skolen kan søge mange forskellige stillinger ligefra 
projektleder, kulturmedarbejder eller designer, som arbejder med 
kommunikation eller på arkitekt tegnestue.  

 
Ligeledes er det en fordel med en arkitektfaglig baggrund at løse 
udstillingsopgaver og andre relevante opgaver i byrummet m.m., da vi 
har opøvet en rummelig opfattelse og forståelse for omverdenen. Du 



har som ark/designer ligeledes en forståelse for materialer og 
arkitektur/kunst historie, en solid faglig så vel som praktisk 
baggrund, som ligeledes gør dig kvalificeret til mange typer job.  
Jeg tror, at mange designere fra arkitektskolen enten er i ledende 
stillinger eller arbejder selvstændigt med større eller mindre 
tegnestuer og det er jo netop disse iværksætter samfundet har brug 
for i denne tid. ”  
 
---------------------------------------------------------- 
 
” Jeg opfatter det som en klar styrke at være designer med 
arkitektbaggrund. Arkitektskolens fordel frem for andre uddannelser 
er i mine øjne, at man bliver introduceret til en bred vifte af 
designmæssige områder – fra landskabsarkitektur til skriftdesign. 
Frem for at terpe et snævert designområde bliver man i højere grad 
trænet i at finde en måde at tænke og arbejde selvstændigt med 
kreative processer. Designere med arkitektbaggrund kan se ud over 
deres egen fagspecifikke næsetip og tænke i helheder, på tværs af 
discipliner. ”  
 
----------------------------------------------------------  
 
” - På Arkitektskolen får eleverne en akademisk uddannelse, der 
gør dem analysestærke og metodestærke. Samtidig får de en bred viden 
indenfor bygningskonstruktionslære og arkitektur. De får en enorm 
dybdegående indsigt i at lave behovsanalyse så de kan designe 
optimale løsninger til brugeren både indenfor design og indenfor 
arkitektur bla. igennem designspil. Metoder, der giver grundige 
argumenter for designløsninger, som man ikke lære mange andre 
steder.  
  
- Som designestuderende på Arkitektskolen bliver man samtidig 
uddannet arkitekt. Det betyder, at man kan søge arbejde både som 
designer og arkitekt. 
  På arkitektskolen får de studerende mulighed for at arbejde på 
tværs af linier. Design og arkitektur går hånd i hånd, i følge 
gammel Skandinavisk design/       arkitektur tradition. På 
arkitektskolen arbejder de studerende på tværs af linier og henter 
inspiration fra hinanden. 
  
Meget vigtigt er at man som færdiguddannet arkitekt/ designer 
har mulighed for at søge flere jobstillinger, hvilket er en kæmpe 
fordel fremad i livet. 
Man har mulighed for at navigere mere rundt og blive bred eller 
specialist i sin viden. 
  
- Arkitektur udspringer af design, design udspringer af arkitektur. 
Design og arkitektur der integreres i hinanden skaber optimale 
helhedsløsninger og ikke lappeløsninger. 
  
- En arkitekt/ designer fra Arkitektskolen får så stor indsigt i 
konceptudvikling og strategier så de kan søge jobs andre steder henne 
i andre jobs. 
  
Skiller man designlinien fra arkitektskolen får man ikke smukke 
helhedsløsninger, hvor design og arkitektur rummer hinanden og bliver 
til integrerede løsninger. 
Som designer væk fra arkitektskolen mister man fornemmelse for rum og 
arkitekturløsninger og mister samarbejdet på tværs, der gør 
arkitekturen bedre. 
   
Beholder man designafdelingen på arkitektskolen får man analysestærke 
mennesker, der på forhånd forstår meget om arkitektur og ikke først 
skal lære det når de starter på et arbejde. De får større og bedre 
jobmuligheder og har en stærk identitetsfølelse, der gør dem 
resourcestærke i samfundet. 
  
Det er vigtigt at designstuderende også er dygtige i forhold til rum 
og arkitektur. Ellers vil flere arkitekter begynde at lave design 



uden erfaring og få halve løsninger. ”  
 
--------------------------------------------- 
  
” Den akademiske abejdsmetode, karakteriseret ved uddannelsens 
grundige indføring i grafisk designs virkemidler og historie i 
kombination med løbende afprøvninger af fremtidige designløsninger - 
i teori såvel som praksis. 
En klassisk uddannelsesbaggrund, der har "en langtidsholdbarhed" som 
ballast - uanset tidens skiftende modetendenser. Herpå kan der 
løbende viderebygges/videreudvikles nutidige designløsninger. 
Man er specialist, men fordi den analytiske arbejdsmetode på 
akademiet stort set er den samme som for de øvrige afdelinger, hvor 
3D og skala er anderledes, indgår man nemt i arbejds- og 
forståelsesprocesser med bygnings- og landskabsarkitekter. 
  
Vi er gode generalister med en ballast af specialviden. Gode 
analytikere. Tilpasningsdygtige og kompetente. ”  
 
---------------------------------------------- 
 
” Det med at man kan noget særligt som uddannet på arkitektskolen er 
noget man får at vide, når man går på skolen og det er egentlig sådan 
lidt fluffy og svært at forestille sig.  
 
For mit vedkommende har jeg dog gennem årene konstateret at det er 
rigtigt! (til min store forundring).  
 
Som designer uddannet på arkitektskolen har man først og fremmest 
evnen til at analysere et problem og formulere hvad der skal til for 
at løse det. 
 
Det mener jeg i øvrigt er noget af det, der gør os gode til at være 
chefer. 
 
Når vi har nemt ved at få job, så har det også noget at gøre med ikke 
at være kunstner. Vi følger opgavens præmisser uden at være "for 
fine". Det gør det nemt at ansætte os. Vi er ikke besværlige og vil 
absolut gennemføre en bestemt stil. 
   
Jeg synes også vi har nemt ved at snakke med folk. Vi er vant til at 
diskutere vores arbejde på et vist niveau og det skræmmer os ikke at 
skulle forholde os til akademikere. Vi kan snakke med på "deres 
niveau". Det siger jeg fordi jeg ofte oplever andre designere (selv 
de dygtige) have meget svært ved at formulere hvad de har tænkt og 
gjort. Selv når de har gjort det rigtige kan de ikke formulere det og 
så kan det være svært at sælge til en kunde. 
 
Som arkitektdesigner kan man hjælpe dem med det og det gør os også 
til gode chefer. 
 
For mit vedkommende er det vigtigt at understrege at det ikke 
nødvendigvis er bedre design der kommer ud af os, men vi er 
simpelthen bedre til at formidle det og i det hele taget forholde os 
omverden. 
 
--------------------------------------------------- 
 
” Akademisk tilgang til alle opgaver med et velfunderet 
analyseapparat. Det har helt klart givet mig et godt overblik ved 
komplekse opgaver. En projekteringskunnen jeg ikke kan forestille mig 
at undvære. 
Base i bygningskunst  – har givet en god rumforståelse og fornemmelse 
for stilarter og perioder. En ballast der især har været god ved 
udstillingsopgaver. 
Håndværk og historie som ballast – ingen hurtige smarte løsninger, 
men analyse af krav til indhold og funktion, før jeg går i gang med 
formgivningen. Giver helt klart bedre langsigtede løsninger.  
Dertil ser jeg faget som en bundet kunstart, hvilket i sidste ende 



altid sætter kunden og dennes behov højt. Det  ser jeg som en stor 
styrke. ”  
------------------------------------------------------ 
 
“ Jeg føler mig lige så meget arkitekt som designer og det giver mig 
en kæmpe alsidighed. 

Der er brug for arkitekter der også har forståelse for detaljering og 
for den skala hvor arkitekturen møder mennesket og kroppen. 

Der er brug for designere der også har en rumlig og kontekstuel 
forståelse, der kan tænke i helheder og håndtere projektstyring. 

Der er kæmpe stor forskel på kulturerne på arkitektskolen og 
designskolen og på den identitet vi har som designere.  

Vi kommer fra et miljø med akademiske traditioner der trækker lange 
tråde bagud til historien selvom det er en moderne og visionær 
uddannelsesform. 

Designskolen  er født ud af kunsthåndværktraditioner, og selvom de 
gerne vil være akademiske, så er det min opfattelse, at det er en 
uddannelse uden særligt meget struktur eller krav når man først er 
kommet gennem nåleøjet. (Ingen tvivl om at der er mange dygtige 
studerende på DKDS dog. ) J  

Lidt af det jeg har skrevet i mine ansøgninger:  

” Jeg finder det selv utroligt interessant at befinde mig i 
spændingsfeltet mellem arkitektur og design, 

jeg kan i det hele taget godt lide krydsfelter og tværfagligt arbejde 
fordi der ofte opstår dynamik og nerve 

når man bevæger sig udover grænserne. 

Mit afgangsprojekt placerede sig derfor et sted mellem minimal 
arkitektur og mobilt design. ”   

” I mit studieforløb har jeg beskæftiget mig med projekter spændene 
fra den helt store landskabelige skala 

og ned til 1:1, samt grafik. Jeg har arbejdet i dybden med projekter 
hvor arkitektur og design møder mennesket. ”  

” Jeg kommer rundt om arkitektfaget skalamæssigt og tænker i 
helheder.”  

 ” Med min arkitektbaggrund og designtilgang arbejder jeg der hvor 
design møder mennesket. 

Brugercentreret design er en af de metoder jeg bruger til at 
imødekomme brugeren og se på opgaven fra flere vinkler. ”  

”  Min tilgang til faget er en vekslen mellem det legende og 
visionære og det strukturerede og analytiske. 

Jeg arbejder godt med både konceptuelle skitser og detaljeløsninger 
på alt fra belysning til indretning af byrum. Alle steder hvor 
arkitektur møder mennesket. ”  
 
-------------------------------- 



 
“ En sammenlægning med Danmarks Designskole ville være tragisk, fordi 
det højst sandsynligt ville medføre at afd. 11, Arkitektur, Design og 
Industriel Form, ville forsvinde. Det ville være sørgeligt fordi vi 
bliver uddannet fra Arkitektskolen med nogle helt andre kompetencer 
end de studerende fra Danmarks Designskole. 

Vi har en grunduddannelse i arkitektur, hvilket gør at vores arbejde 
i lille skala tager udgangspunkt i en arkitektonisk helhed. 

På Danmarks Designskole er de kunsthåndværkere, og vi har uden tvivl 
brug for begge dele. Vi har brug for dem, der kan lave en kaffekande, 
men vi har også brug for os der kan overskue større arkitektoniske 
sammenhænge, og lave design der har noget at sige i en større 
kontekst. 

Vi er desuden skolet i at overskue komplicerede problemstillinger, og 
laver deraf ofte livsforbedrende projekter, der går ind og løser et 
reelt problem. Ud fra vores basisuddannelse i arkitektur ser vi altså 
tingene ud fra en større kontekst, hvorimod de på designskolen ser på 
tingene ud fra tingene selv. 

Desuden bygger vi på afd 11 vores undervisning på arven fra store 
danske møbelarkitekter, uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole. 
Vi har altså historier og traditioner der går meget længere tilbage 
end Danmarks Designskole. En sammenlægning med Danmarks Designskole 
vil derfor højst sandsynligt medføre, at denne arv og tradition vil 
forsvinde, fordi Designskolen har en hel anden tilgangsvinkel til 
designfaget, og dermed nogle helt andre normer og traditioner. 

Desuden er vi stolte over at kunne kalde os arkitekter, for 
arkitektur går også ned i 1:1. Designere kan alle derimod kalde sig, 
og det dækker ikke godt nok over vores kompetencer. 

Det er derfor min opfattelse at hvis afdeling 11 forsvinder, så 
forsvinder en masse af de designkompetencer, der gør Danmark til et 
unikt designland, med den. ”  


