
För att lära studenterna rumslig förståelse och 
gestaltning behövs undervisning i arkitektens 
verktyg. På Arkitektskolan arbetar intensivt med 
skisser, ritningar, fysiska modeller och 3D-mo-
dellering. Alla dessa verktyg är viktiga att hantera 
både när projekten arbetas fram och för att 
kunna presentera och kommunicera det färdiga 
resultatet.

Arkitektur är ett brett och mångfacetterat om-
råde. Vår ambition är att låta studenterna prova 
alla skalor och lära sig arkitektens verktyg under 
de tre första åren. Under de sista åren på skolan 
blir valfriheten större. Inom masterprogrammet 
kan studenterna välja att fördjupa sig inom något 
intressant område eller att fortsätta att hålla ett 
bredare perspektiv. Slutligen genomförs ett exa-
mensarbete som leder till arkitektexamen.

För en examinerad arkitekt öppnar sig ett brett 
arbetsfält som kan innebära allt från arbete på 
ett privat arkitektkontor till arbete inom kom-
munal eller statlig förvaltning. Arbetsmarknaden 
för arkitekter utvecklas ständigt och ger goda 
förutsättningar för att verka internationellt.

To develop spacial understanding and design, 
students also need to learn to master the ar-
chitectural tools. At the architecture school the 
students work intensively with sketches, draw-
ings, physical models and computer modelling. 
All these tools are important to master, both to 
be able to develop a project and to manage to 
present and communicate the final result.
  Architecture is a broad and multifaceted field. 
Our goal is to let students test all aspects and 
learn the tools of architecture during the first 
three years. Then there is more room for indi-
vidual choice during the later years. In the Master 
Programme students can choose to go deeper 
into a special area of interest or to continue 
having a broad perspective. Finally the individual 
thesis project leads to a Master in Architecture.
 A newly graduated architect has a wide 
range of job opportunities, from working in a 
private practice to a job in a municipality or a 
national authority. The job market for architects 
is continuously developing, and there are good 
opportunities to work internationally.

Welcome to Lund School of Architecture!

Arkitektutbildningen är en unik utbildning. 
Kombinationen av konstnärligt och akademiskt 
arbete gör studierna på Arkitektskolan till något 
alldeles särskilt. Vårt mål för arkitektutbildningen 
på LTH är att utbilda kreativa arkitekter som kan 
identifiera och utforska uppgifter inom området 
arkitektur och samhällsbyggande. Studenterna 
tränas hela tiden i att arbeta med rumslig ge-
staltning och med teoretiska frågeställningar.

Arkitektutbildningen är en komplex verksamhet, 
som arkitekt krävs kunskaper inom många olika 
områden. Vi utbildar studenter så att de på ett 
kreativt sätt kan ta sig an en uppgift. En kreativ 
utbildning kräver kreativa arbetsmetoder. Vi 
strävar efter att arbeta på flera olika sätt, det är 
dynamiken mellan olika undervisningsmetoder 
som ger en förmåga att tackla uppgifter från 
olika vinklar. Under skoltiden arbetar studen-
terna ofta i längre projekt där komplexa uppgif-
ter successivt genom analys och tester arbe-
tas fram till gestaltningsförslag. Detta arbete 
berikas av kortare övningar och workshops som 
kickstartar designprocessen. Vi försöker även 
arbeta mycket ute i verkligheten, dels genom 
att studera och analysera den byggda miljön 
och dels genom att faktiskt bygga i full skala på 
plats. Den teoretiska undervisningen är upplagd 
med föreläsningar och seminarier och backar 
upp det kreativa arbetet.

The architecture programme is unique. The 
combination of artistic and academic work 
makes the every day at the architecture school 
special. The aim for the architecture programme 
at LTH is to educate creative architects who can 
identify and explore tasks in the field of archi-
tecture and the built environment. Students are 
continuously engaged with both spatial under-
standing and theoretical issues.
 Architecture is a complex field, architects 
must have knowledge in many different areas. 
The school trains students to have a creative 
approach and educating students to be crea-
tive demands creative teaching methods. The 
program has many different approaches. It is 
the dynamics between the various teaching 
methods that trains the ability to approach tasks 
from several perspectives. The students often 
work with projects over a longer period of time 
and and these projects involve complex tasks 
that must be analysed and tested until a design 
proposal is reached. Longer projects are sup-
ported by shorter exercises and workshops that 
kick start the design process. The architecture 
school is constantly working in close contact 
with the real world by studying the built environ-
ment and by building full scale models on site. 
The theoretical part of the education consists of 
lectures and seminars that support the creative 
work.

WELCOME TO THE SCHOOL OF ARCHITECTURE

VÄLKOMMEN
TILL

ARKITEKT- 
SKOLAN

Read more:
www.arch.lth.se

Läs mer:
www.arch.lth.se

http://www.arch.lth.se
http://www.arch.lth.se
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‘ATT FÅ HIT STUDENTER SOM ÄR 
MOTIVERADE - DET ÄR LYCKA’
CHRISTER MALMSTRÖM OM VISIONEN FÖR ARKITEKTSKOLAN

arkitektur. I en viss bemärkelse existerar inte arkitektur
om den inte lyckas kommunicera. Hus existerar
och rum uppstår, men om arkitekterna inte får fram
de konstnärliga aspekterna reduceras arkitekturen till 
enbart funktion.
 Min roll på skolan är att driva frågorna om 
utbildningens innehåll. Vi är ett team som arbetar 
tillsammans, men jag har det yttersta ansvaret för vad 
utbildningen innehåller och för att se till att skolan
fungerar så bra som möjligt. I min roll ingår det också
att ta initiativ till att få hit duktiga, högkvalificerade
arkitekter och lärare samt stimulera de medarbetare vi
redan har så att vi tillsammans lyfter oss. Det finns idag 
en stor gemensam kraft på skolan som balanserar det 
allt kärvare ekonomiska läget.
 Arkitektskolan i Lund är redan mycket öppen och
utåtriktad och min vision för framtiden handlar inte
om att ändra kurs utan om att bygga vidare på det vi
har. Jag skulle önska att vi kunde få hit fler utomeuro-
peiska personer, både studenter och lärare, och att
vi därmed skulle få större insikter om vår spännande
omvärld. Det första steget är nu taget genom att vi hös-
ten 2014 har startat ett nytt masterprogram i arkitektur 
där vi kan ta in studenter från hela världen.
 Två saker utmärker Arkitektskolan i Lund och det 
är den starka experimentlusten och det strategiska läget.
Jag upplever att skolmiljön erbjuder en stor frihet att 
ta till sig nya samtida utmaningar. Ett exempel är hur 
moderna digitala verktyg integreras i utforskandet av
arkitekturen. Nu försöker vi också införa den kon-
struktiva aspekten i detta tänk genom att ta hjälp av de 
ingenjörer som vi har omkring oss.
 Skolans läge i regionen är fantastiskt! Vi verkar i 
den skandinaviska, svenska kontexten och inom en 
mycket tät region. Vi pratar inte om en mångkärnig
metropol utan om en region med många platser och
städer som alla har sin egen identitet. Vi är uppkoppla-
de gentemot omvärlden med flygplatsen i Köpenhamn
och bra kommunikationer. Personer långt bortifrån kan
ta sig hit över dagen vilket är en stor fördel för att locka
gästlärare.
 Peter Cook, gästprofessor på Arkitektskolan i Lund 
under många år, menar att

skolan har en mycket speciell profil, som 
det gäller att bevara. Det håller jag med 
om. Det handlar om att vårda och ut-
veckla våra internationella kontakter och 
om att ytterligare stärka den del av utbild-
ningen som syftar till att skapa arkitektur 
som ännu inte finns.
 Men det finns också miljöer här på skolan 
som studerar den nutida och befintliga arki-
tekturen - också detta spår är en viktig del av 
Arkitektskolan.
 Vi har fantastiskt duktiga 
studenter, både svenska och 
internationella, som berikar vår 
tillvaro. Att få hit studenter 
som är så motiverade som våra 
studenter är - det är lycka. I 
slutändan är det studenternas 
arbete som visar på skolans 
kvalitet.
 Sammantaget tränar 
vi här i fem år blivande 
arkitekter, som sedan 
fortsätter att lära sig livet 
ut. Det vi gör är att låta 
studenterna prova på alla 
skalor de första tre åren, 
allt från att tillverka möbler 
i skala 1:1 till att arbeta 
storskaligt med stadspla-
nering. I masterprogram-
met kan studenten sedan 
fördjupa sig, antingen inom 
ett specifikt område eller på 
en bredare front.”

Christer Malmström är sedan 2009 skolchef på Arki-
tektskolan i Lund och stolt över skolans profil och
dess fantastiska studenter. Han tror att experiment-
lusten och det strategiska läget utmärker skolan.

”Jag anser att det finns två viktiga villkor för en
arkitektskolas verksamhet. Det första är att den håller
hög kvalitet, det andra att det finns ett starkt fokus på
utforskande av arkitektur. Vad gäller utforskandet är
det viktigt att skolan ägnar sig åt både den arkitektur
som finns idag och den som ännu inte uppstått. Skolan
måste uppmuntra nyfikenhet och ha en stark vilja att
föra arkitekturen vidare. En annan oerhört viktig aspekt
för en arkitektskola är att lära sig att kommunicera

CHRISTER MALMSTRÖM är 
skolchef på Arkitektskolan i 
Lund sedan 2009. Christer 
driver även tillsammans med 
Björn Edström arkitektkontoret 
Malmström Edström.
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A RVISNING

KANDIDATEXAMEN, 180 HP ARKITEKTEXAMEN, 300 HP

FEMÅRIGT PROGRAM - ARKITEKTEXAMEN, 300 HP

AAHA60 Arkitektens 
redskap

ÅK 1
HT term 1 VT term 2 HT term 3 VT term 4 HT term 5 VT term 6 HT term 7 VT term 8 HT term 9 VT term 10

ÅK 2 ÅK 3 ÅK 4 ÅK 5

AAHA20 Arkitektur 
baskurs C (åk1) 

AAHA25 Arkitektur 

VBMA01 
Arkitekturteknik 1

ATHA01 
Arkitekturens teori 
och historia I (åk1)

inkl. samtidsarkitektur/

AADA01 Digitala 
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AADA15 Digitala 
verktyg 4

3hp

7hp

2hp
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ETT ÅR PÅ 
ARKITEKTSKOLAN
(EXEMPELÅR ÅK 2)

N
O

V

PROJEKTARBETE

Som student på Arkitektskolan har 
man ett varierat schema. Arbetet 
sker till stor del vid det egna ritbor-
det men kombineras med föreläs-
ningar, workshops, seminarier, verk-
stadsarbete och datorundervisning. 
En del kurser löper parallellt medan 
andra bryter av schemat och går på 
fulltid under en kortare period. 
 Projektarbete – arbete på ritsa-
len – har störst utrymme i schemat. 
Här arbetar studenterna vid ritbor-
det med arkitekturprojekt, uppgif-
terna kan vara långa eller korta och 
intensiva. Studenterna använder 
skisser, ritningar, fysiska modeller, 
olika program för datormodellering 
och många andra verktyg för att 
pröva sig fram i gestaltningsarbetet 

och öka sin förståelse för rummet. 
Arbetsprocessen är kreativ och 
utforskande och studenterna gör 
egna gestaltade förslag som sedan 
utvärderas för att successivt öka 
den rumsliga förståelsen. Som stöd 
i arbetet har studenterna, förutom 
genomgångar, regelbundet indivi-
duella samtal med yrkesverksamma 
assistenter. 
 De första två åren läser ettor 
och tvåor tillsammans och lär 
därmed av varandra. Ateljéarbetet 
fokuserar på arkitekturens grunder 
och kompletteras med teoretisk 
undervisning i arkitekturhistoria, 
teknik och arkitekturteori. Arbetet 
bryts av med intensiva workshops 
och inspirerande studieresor. 

Under tredje årets vårtermin kan 
väljer studenterna mellan fyra olika 
kandidatprojekt som avslutar den 
treåriga basutbildningen. Denna 
följs av en fördjupningsutbildning 
som omfattar två år. Fördjupnings-
områdena behandlar olika uppgifter 
inom arkitektens arbetsfält med 
anknytning till samhällsvetenskap, 
humaniora och teknologi. Utbild-
ningen avslutas med ett examens-
arbete.

UTBILDNINGENS STRUKTUR
Kombinationen av konstnärligt och akademiskt arbete gör vardagen på Arkitekt-
skolan speciell. Kreativt projektarbete vid ritbordet kombineras med föreläsnings-
serier, workshops och datorundervisning. 

Under de första två åren läser 
ettor och tvåor tillsammans. 

Läs mer om detta i kapitlet om 
ateljéundervisning på sidan 32. 

Övergripande terminsupplägg för varje årskurs:
www.student.lth.se/arkitekt/a300/schema

Programöversikt:
www.student.lth.se/arkitekt/a300/pro-
gramoversikt

ProgrAMMen bestäLLer kurser medan institu-
tionerna utför det beställda arbetet.

Läs om planerna för arkitektskolans 
framtida masterprogram på sidan 54. 

Som student kan du välja mellan tre olika 
kandidatprojekt. Läs mer om dessa på sidan 44-53.

På sidan 74-87 hittar du exempel 
på vad ett examensarbete i 
arkitektur kan handla om.

Många studenter väljer att  
läsa en del av utbildningen 

utomlands. Läs mer om 
arkitektskolans utbyten på 

sidan 72.

LUNDS UNIVERSITET

HT S E M N LTH

Arkitekur
ID
BR, RI
CI

Arkitektur och byggd miljö
Byggvetenskapen
Bygg- och miljöteknologi

PROGRAM INSTITUTIONER

J K 10e

Utför arbetet som 
programmet beställt.

Planerar innehållet i 
utbildningen och 
beställer kurser av 
institutionerna.

http://www.student.lth.se/arkitekt/a300/schema
http://www.student.lth.se/arkitekt/a300/programoversikt
http://www.student.lth.se/arkitekt/a300/programoversikt
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samlingen av take away-
muggar från caféet. Det är 
konstigt; det verkar som att 
ju närmre slutkritiken man 
kommer, desto svårare blir 
det att hinna med att gå till 
papperskorgen. 
 På en del ritbord 
råder imponerande ord-
ning; varje papper, penna 
och bok ligger i prydliga 
rätvinkliga högar. På andra 
bord råder total anarki 
och endast en liten fyrkant 
mitt på bordet har röjts för 
att få plats med laptopen. 
Varje student skapar sin 
egen arbetsmiljö efter 
behov och personlighet och 
tillsammans bildar de en 
rätt behaglig kreativ miljö. 
 För att få en bättre bild av livet i studion pratar vi 
med ett antal studenter vi hittar i ateljé Z. Gudmund 
Bladh, Martin Hallén och Hanna Larsson går i årskurs 
två medan Karin Lindström läser sitt första år. De 
första åren läser ettor och tvåor tillsammans och delar 
därmed ateljé. Detta tycker alla är jättebra – när man 
går i ettan är det skönt att kunna fråga tvåorna om allt 
som känns osäkert. 
 Trots att de sitter och jobbar med samma uppgift 
som ska presenteras samma dag för samma grupp av 
kritiker upplever alla att de samarbetar snarare än kon-
kurrerar. De frågar varandra om råd och hjälp och har 
upptäckt att de är bra på olika saker.
 – Hanna är till exempel expert på mått, menar 
Gudmund, och det kan minsann vara till stor hjälp 
ibland. 
 Det är inte alla som sitter i ateljén och jobbar, 
några av studenterna brukar sitta hemma av olika an-
ledningar, men alla vi hittar i ateljén denna dag tycker 
att det är jätteskönt att sitta och arbeta där. 
 – Det är som att ha ett jobb att gå till, en riktig 
arbetsplats, och då är det lättare att släppa skolan när 

Det är få universitetsutbildningar som erbjuder dig 
som student ett eget skrivbord, men så är fallet på 
Arkitektskolan i Lund. eller rättare sagt – du er-
bjuds ett eget ritbord. när du läser på arkitektskolan 
har du alltid en arbetsplats i en ateljé tillsammans 
med dina medstudenter. Många timmar tillbringas i 
ateljén; det är här idéer tar form, utvecklas, diskute-
ras, ratas och tas hela vägen till färdiga arkitektur-
projekt. I ateljén uppstår en alldeles speciell stäm-
ning – något som skulle kunna kallas kreativt kaos. 

Detta kaos växer fram under våren och kulminerar i 
slutet av maj när studenterna kämpar för att få färdigt 
sina projekt inför terminsavslutningen. I många ateljéer 
har det laddats upp med kaffebryggare, vattenkokare, 
krukväxter och annat som kan behövas när fler och 
fler av dygnets timmar tillbringas i ateljén. Högarna av 
skisspapper och modellmaterial växer, tillsammans med 

‘HEJ! JAG BYTTE 2 MSK KAFFE MOT 
2 MSK ÖDMJUK TACKSAMHET’
BLAND WELLPAPP OCH KAFFEKOPPAR VID RITBORDET

Hårt arbete. På ritsalen sitter studenterna klistrade framför sina laptops. Att läsa till arkitekt inne-
bär hårt arbete och ofta långa kvällar, men studion blir för många även som en andra familj. 

man kommer hem, tycker Karin. 
  I det här rummet har gruppen 
bestämt sig för att försöka hålla 
arbetstiderna som på ett vanligt 
jobb. 
 –Vi brukar försöka gå hem vid 
fem, säger Karin.
 – Men sen blir det ofta en del 
plugg när man kommer hem också, 
tillägger Martin. 
 Alla fyra tycker att det känns 
som hemma i studion. I det lilla 
rummet har de en nyfunnen kaffe-
bryggare, en kokplatta, en kläd-
hängare och på en av dörrarna finns 
en lista över vems tur det är att fixa 
fredagsfika.  
 Vissa trivs med att komma 
tidigt på morgonen. Det finns 
inget bättre än att komma först till 
ritsalen, sätta på en kanna kaffe och 
komma igång med arbetet innan 
de andra dräller in. Andra arbetar 
som allra bäst efter midnatt, när det 
är mörkt, tomt och bara den egna 
skrivbordslampan är tänd. Nästan 
vilken tid som helst på dygnet är det  
liv på Arkitektskolan – det är skolan 
som aldrig sover. 
 Många arkitektstudenter skulle 
säkert säga att skolan tar för mycket 
av det som annars skulle vara fritid. 
Men de flesta skulle samtidigt hålla 
med om att tiden i studion både är 
arbete och nöje. Du får mycket soci-
alt liv på köpet på Arkitektskolan – 
det finns fördelar med att tillbringa 
alltför mycket tid i samma rum!

Hanna Larsson, Martin Hallén, Karin Lind-
ström, Gudmund Bladh är alla studenter från 
ateljé Z. 
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VI UNDERVISAR PÅ SKOLAN
Det finns flera olika sätt att undervisa vid Arkitektskolan i Lund. Heltidsanställda 
lärare ger kontinuitet och akademisk stabilitet medan lärare med en fot i arbetslivet 
och den andra på skolan bidrar med erfarenhet från praktiken. 

Vilken är din roll på skolan?
Jag är huvudsakligen lärare, 
bland annat huvudansvarig 
för Ateljé Z och kursansvarig 
för kurserna i arkitekturteori.  
Jag har även en kurs på 
kandidatprogrammet för 
industridesign. Dessutom är 
jag institutionens studierektor 
för grundutbildning, vilket 
innebär en del administrativt 
arbete med utbildningsrela-
terade frågor.

Hur många studenter kan 
du namnet på?
Mellan 300 och 400 stu-
denter kan jag nog namnen 
på. Jag har undervisat alla 
studenter i ettan och tvåan 
sedan sex år tillbaka och 
en stor del av dem redan 
tidigare. Jag lär mig normalt 
namnen på nästan alla, men 
tenderar att glömma några 
efter några år.

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
Det bästa med mitt jobb är 
alla möjligheter till trevliga 
och givande samtal med stu-
denter och arbetskamrater.

Hur är en vanlig arbetsdag?
Det finns inga vanliga arbets-
dagar.

Vilken är din roll på skolan?
Min huvuduppgift är numera 
biträdande programledare. 
Jag jobbar med program-
mets innehåll och struktur, 
gör tillgodoräknanden, håller 
i våra gemensamma exjobb-
spresentationer och håller 
koll på både det ena och det 
andra - stort och smått. 
Jag arbetade tidigare i 
Stadsrum-Husrum i mer än 
25 år. På senare år har jag 
varit med i undervisningen 
bara i portföljsamtal, som 
kritiker och ibland som hand-
ledare på exjobb. 

Vad är det bästa med att 
flytta tillbaka till A-huset?
Att lärare och studenter är 
på samma ställe och att vi 
åter har våra gemensamma, 
stora, samlande rum.

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
Att hela tiden få finnas i ett 
sammanhang av ambi-
tiösa unga studenter – att 
bli utmanad intellektuellt 
och kreativt och att känna 
att man faktiskt kan bidra till 
helheten och göra skillnad 
för individer. 

Vilken är din roll på skolan?
Jag är lektor inom ämnet 
Stadsbyggnad.

Vad är det bästa med att 
flytta tillbaka till A-huset?
Dels blev jag förälskad i 
kåken när jag blivit antagen 
sommaren -72 och var inne 
och kände värmen från tegel-
väggarna i foajén. Nu handlar 
det väl främst om att vi får 
en mer användbar byggnad, 
med många mötesrum och 
vårt nya, stora gemensamma 
rum i bottenvåningen. Det 
blir spännande!
 
Vad är det bästa med ditt 
jobb?
Mötet med studenterna! Här 
händer det mycket som är 
personligt belönande. Den 
andra delen är att vara väl 
med i utvecklingen, genom 
forskningen och stora kon-
taktnät är vi i framkanten av 
vårt kunnande.

Hur stor del av din tid till-
bringar du med studenter?
Det skiftar över terminen. 
När hösten börjar har jag 
undervisning varje dag under 
första halvan, andra delar 
av terminen kanske tre av 
veckans dagar. 

MATS HULTMAN

INGEGÄRD JOHANSSONPER BJÖRKEROTH 

 – Vägen är oftast väldigt kort, bara någon säger att 
detta måste hända nu, säger Beatrice. Det som är så fint 
är också att vi oftast har en gemensam agenda, både 
studenter och skolledning vill helt enkelt att det ska bli 
så bra som möjligt. 
 Nu slutar Beatrice och Maria som ordförande efter 
ett något trassligt år på Kemicentrum. De ser fram mot 
att flytta tillbaka till A-huset och alla förbättringar detta 

medför. Det har inte alltid varit helt lätt 
att få in ett engagemang vid sidan om arki-
tektstudierna som i sig är väldigt tidskrä-
vande, men både Beatrice och Maria tycker 

helt klart att det har varit otroligt 
givande. 
 På sista tiden har 
studierådet växt och blivit fler 
vilket gör att det nu finns en 
verkstadsgrupp, en biblioteks-
ansvarig och en datorgrupp. 
De har även representanter 
i institutionsstyrelsen, hus-
styrelsen, programledningen 
och utbildningsnämnden.  

     – Det viktigaste vi har 
åstadkommit är att det finns ett 
större studentinitiativ på sko-

lan, säger Maria. Vi är nu med 
på alla möten för att föra studen-
ternas röst, det har vi inte gjort på 
väldigt, väldigt länge.studentinitiativ 

på skolan, säger Maria. Vi är nu med 
på alla möten för att föra studenternas 

röst, det har vi inte gjort på väldigt, 
väldigt länge. 

För några år sedan låg studierådet i träda, men år 
2010 tog beatrice eckord och Maria nyström över 
den vakanta ordförandeposten och började det mö-
dosamma men roliga arbetet med att representera 
studenternas röst på skolan. Idag har Linus Man-
nervik tagit över deras position, men här kan du läsa 
hur beatrice och Maria uppfattade arbetet under tid 
som ordförande.

Studierådet är en del av A-sektionen och 
kan beskrivas som länken mellan studen-
terna och skolledningen. Om studenterna 
är missnöjda eller önskar någonting är 
det därför en bra idé att prata med 
studierådet som i sin tur pratar med 
berörd personal. Man skulle kunna 
se studierådet som arkitektstuden-
ternas fackförening. 
 – Det är så otroligt viktigt att det 
finns ett studentengagemang, säger 
Maria. Vi har en väldigt hög fart på 
vår utbildning och då ställer det höga 
krav på att skolan ska kunna leverera 
och ge oss den bästa förutsättningen för 
att kunna klara av studierna. När man 
jobbar som vi gör i projekt gäller det att 
allt runtomkring fungerar, att man får 
ut rätt information i rätt tid, att det finns 
datorer som fungerar och papper i skriva-
ren. Det blir helt enkelt väldigt viktigt att 
kommunikationen mellan skolledningen och 
studenterna fungerar. Det är studierådet som är 
studenternas röst. 
 Utvärderingarna som fylls i efter varje 
avslutad kurs är deras största underlag och det 
är studierådet som läser igenom dessa. Om 
många studenter tycker samma sak för de 
saken vidare. Att Arkitektskolan är en ganska liten 
och intim skola underlättar arbetet mycket. Det mesta 
går att lösa snabbt genom att man helt enkelt går och 
pratar med rätt person direkt. Nyligen efterfrågade stu-
dierådet att det skulle installeras Rhinoceros på skolans 
datorer, efter två veckor var detta gjort. 

‘DET ÄR STUDIERÅDET SOM ÄR 
STUDENTERNAS RÖST’
STUDIERÅDET – ARKITEKTSTUDENTERNAS FACKFÖRENING

BEATRICE ECKORD 
studierådsordförande 2010-2011

MARIA NYSTRÖM 
studierådsordförande 2010-2011

MALKA LOGO
nuvarande SRA-Ordförande

Läs mer om studierådet:
asektionen.se/studieradet

Lärare med kursansvar
Nina Aronsen
Kerstin Barup
Per Björkeroth
Anna Maria Blennow
Mats Edström
Mats Hultman 
Erik Johansson
Tina-Henriette Kristiansen
Laura Liuke
Thorbjörn Laike 
Christer Malmström
Bernt Nilsson
Peter Siöström
Catharina Sternudd
Lars-Henrik Ståhl
Tomas Tägil
Johnny Åstrand

Kursansvariga V-huset
Hans Bagge
Olle Bergman 
Katja Fridh
Eva Frühwald Hansson 
Birgitta Nordquist 
Stefan Olander 
Göran Sandberg 

Andra frekventa lärare
Mattias Andreasson
Martin Arfalk
Marcus Andäng
Åsa Bjerndell
Lars Blasberg
Niels de Bruin
John Cramer
Tina Franke
Sara Hallström
Henrik Johannesson
Magnus Johnsson
Mattias Kärrholm 
Ida Lindberg Rasmussen
Louise Lövenstierne
Jonas Marculescu
Jesús Mateo
Akane Moriyama
Niklas Nihlén
Andreas Olsson
Daniel Persson
Ingela Pålsson-Skarin
Per Qvarnström
Johan Sundberg
Martin Svansiö
James Svärd
Jörgen Åkerlund
och många andra...

http://asektionen.se/studieradet
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I don’t know what it is; has it got something to do 
with Swedish education? Or is it the selectivity of the 
university? You have to be pretty good to get into here. 
Oh my God, this school has potential to be the killer 
school! And that’s why the choices about what happens 
now are even more important. If we do not grasp the 
potential and the spirit dies, it would be even more 
tragic because it is harder to do it in other places. But 
here you can.”

He can mediate with the different parts of the school. 
Christer comes from the Lund tradition and is good 
friends with a lot of people I would regard as being 
rather stuffy. None the less he is intelligent enough and 
imaginative enough to see that he is sitting on an egg. 
What is important is not to destroy the egg!
 Another important factor for a school is that you 
allow people to run with a stick. If you give somebody 
an element to run, you let that person do it wherever 
that may lead. If he or she is making a mess, then 
you boot the person out. I think clarity and variety is 
important. 
 I would also claim that it is important to not just 
have people who are hot, young and off the plane. 
You need to have a few people from another genera-
tion with different experience and points of view. Then 
you have crits, symposiums, seminars and so on which 
mixes those people together. I still like to think that 
even though I am three times, or at least twice the 
age, as some of the other jury members, I can have a 
conversation with them. We can end up having differ-
ent perspectives or we can end up saying similar things. 
I think it has some kind of weight to it being said by 
different generations.”

What potential do you see in Lund?
“A funny thing about Scandinavia is that you have a 
culture here which wants to be reasonable and good. In 
other places we don’t worry about being good. We do 
what we do and if people thinks it is good, it is good. I 
know that is being naughty, but you have all these rath-
er similar schools. Copenhagen mustn’t be too different 
from Oslo, and Oslo mustn’t differ from Chalmers and 
Chalmers mustn’t stand out from Lund. And I would 
say, come on, it isn’t like that! I think it is a pity that 
Scandinavia doesn’t have one school that is a bit special. 
In ideal circumstances, curiously enough, Lund could 
be that special school! It has this funny international 
adjunct. And then you happen, by geographic accident 
and modern railway lines, to be near an extremely good 
airport. You can go from Copenhagen to Tokyo direct, 
(not that you could afford anybody from Tokyo, but 
anyhow). Having a good airport is not to be sneezed at.  

Lund school of Architecture in is a strange and ex-
traordinary little phenomenon. What you have here 
is this weird thing called a school within a school.  
It has existed for some years now. If you look at the 
people who have been here, and not just lectured 
here, but run workshops and been on crits here, it 
is an extraordinary list! And if I tell people about 
this school, they are quite impressed. but the funny 
thing about Lund is that you all don’t realise how 
special it is.

“I first gave a lecture in Lund a very long time ago. I 
was invited by Professor Bengt Edman. Abelardo Gon-
zalez was a young assistant at this time, so that is when 
we first met. After that I was on the jury in a competi-
tion, in which Abelardo did some amazing drawings. 
We got talking and the next time I was invited to Lund 
it was Abelardo who invited me. One thing led to an-
other and I got more and more involved in the school. 
I did workshops, lectures, crits and I started, you know, 
to feed my network.
 I see my involvement here as being sort of offshore. 
I come from the outside and I am not involved in the 
school politics. All this time I have supported Abelardo 
in his work since two heads are better than one, two 
networks are better than one, and I have a lot of experi-
ence in running schools, which off course comes in 
handy.”

How would you say that an architecture school 
should be organised?
“The business of a school depends, much more than it 
is polite to say, upon who is running it. I don’t believe 
you can have the perfect structure with the wrong 
people, and I think you have to have some kind of cen-
tralised power. This is something which perhaps is not 
easily acceptable to the Swedish psyche but it bloody 
works, and not many other structures do work. 
You have to have somebody who choses the staff and 
who at the same time boots them out if they aren’t 
much good. All the best architecture schools I know of 
have somebody where the buck ends.
 I think Christer is a watershed for this school. 

‘THE FUNNY THING ABOUT LUND IS 
THAT YOU ALL DON’T REALISE HOW 
SPECIAL IT IS’
SIR PETER COOK TALKS ABOUT A SCHOOL WITH GREAT POTENTIAL

The other thing about Lund is that you have very 
bright students. I don’t know why that is.
 You can probably, if you are a good teacher, get 
good work out of most people; if you are a crap teacher 
it doesn’t matter how good the students are. But I com-
pare notes with most of my friends who have been here. 
I remember CJ Lim, he did the same basic workshop 
six times at different schools, and when comparing he 
said that the Lund people  were the best. Lund students 
are bright and they respond. I mean why do we have so 
many Lund people as interns at our office? It is because 
we really like them, because they are really bright. 

SIR PETER COOK is one of the school’s guest professors. He comes 
regularly to lecture, run workshops and sit in crits.
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‘WE HOPE TO CREATE NEW 
POSSIBILITIES TO DEVELOP THE 
EDUCATION’
LUND ARCHITECTURE SYMPOSIUM - A GATHERING OF STARS

Lund Architecture Symposium is 
an annual two-day seminar at the 
School of Architecture, Lund Uni-
versity. It celebrates the beginning 
of the academic year. The aim is to 
hold an ongoing discussion about 
international education programmes 
and architectural education strate-
gies. Lund Architecture Symposium 
promotes encounters between 
different schools of architecture 
in Europe, America and other 
countries, taking into consideration 
the objectives of Lund School of 
Architecture: Architectural Design, 
Experiment and Construction.
 Lund Architecture Symposium 
is meant to be a public event and 
the ambition is also to engage local 
and international architects, teach-
ers, students, politicians etc. in an 
open discussion about architecture 
and design.
 The first symposium was initial-
ized by Abelardo Gonzalez in 2003 
and has since then become a regular 
autumn semester event at Lund 
University.
 The aim of these meetings is 
to present, compare and analyze 
different architecture educations 
to uncover new ideas and get new 
stimuli for the education and it’s 
relation to the challenges facing the 
architecture profession. This year 
the event is arranged for the tenth 
time and the theme is “the Expand-
ing Grounds of Architecture”. 

Read more about LAS 12:
http://www.arch.lth.se/galleri/symposium/las

•Practicing architect jorge ayala, founder of [Ay]architecture Studio, Paris.
•Professor Emeritus and practicing architect Sir Peter Cook, London.
•Professors & practicing architects MarCoS Cruz & Marjan Colletti, the Bartlett and 
marcosandmarjan, London.
•Professor and practicing architect odile deCq, Odile Decq Benoit Cornette Architectes 
Urbanistes, Dean of “Ecole Spéciale”, Paris.
•Professor and practicing architect Hernan diaz alonSo, Xefirotarch and SCI-Arc, LA 
and Columbia University, NY.
•Professor ellen dunHaM-joneS, Georgia Institute of Technology, Atlanta.
•Professor Halina dunin, School of Architecture, Oslo.
•Professor and practicing architect katHryn Findlay, Ushida/Findlay, Tokyo and Uni-
versity of Dundee, UK.
•Professor and practicing architect david a. garCia, Danish Royal Academy of Fine Arts 
and David Garcia Studio, Copenhagen.
•Professor and practicing architect itSuko HaSegawa, Itsuko Hasegawa Atelier, Tokyo.
•Professor and practicing architect CHriStine Hawley, Dean of Bartlett School of 
Architecture, London.
•Professor and practicing architect zvi HeCker, Zvi Hecker Architect, Berlin.
•Professor SiMon Herron, the Bartlett School of Architecture, London.
•Professor and practicing architect Helle juul, Juul & Frost Architect Office, Copenhagen.
•Professor and practicing architect Sulan kolatan, KOL/MAC LLC, NY.
•Interaction designer, art director and media artist HerMann klöCkner, 
Art+Com, Berlin.
•Practicing architect and writer leoPold laMbert, the Funambulist, New York.
•Professor larS leruP, Dean of Rice School of Architecture, Houston.
•Professor and practicing architect Cj liM, The Bartlett and Studio 8 Architects, London.
•Practicing architect ena lloret, Gramazio+Kohler, Zürich.
•Professor and practicing architect greg lynn, GL Form, and Universität für Angewand-
te Kunst and Yale University.
•Professor and practicing architect williaM MaC donald, KOL/MAC LLC and Graduate 
Chair of Pratt Institute, NY.
•Writer and essayist geoFF ManaugH, BLDGBLOG and the BLDGBLOG book.
•Artist and practicing architect MeguMi MatSubara, Assistant, Tokyo, Japan.
•Professor and practicing architect toM Mayne, Morphosis architects, LA.
•Professor MarCoS novak, UCSB, University of California, St.Barbara.
•Professor and practicing architect riCardo de oStoS, the AA and NaJa & deOstos, 
London.
•Professor and practicing architect gaetano PeSCe, NY.
•Professor and practicing architect FlorenCia Pita, Fpmod and SCI-Arc, LA.
•Professor and practicing architect wolF d Prix, Coop Himmelb(l)au, Vienna. 
•Professor and practicing architect Hani raSHid, Asymptote, NY.
•Professor and practicing architect yael reiSner, Yael Reisner Studio, London. 
•Professor and practicing architect neil SPiller, Dean at the University of Greenwich, 
London.
•Professor brett Steele, Director of the Architectural Association School of Architec-
ture, London.
•Practicing architect Mette tHoMSen, Research Center Director, The Royal Danish 
Academy of Fine Arts, Copenhagen.
•Professor and practicing architect Svein tønSager, Aarhus School of Architecture, 
Denmark.
•Practicing architect eva wang, Architect Studio, Shanghai.
•Professor and practicing architect bijan youSSeFzadeH, University of Arlington and 
Metropolis Architects, Arlington, Texas.

HONORED INTERNATIONAL PARTICIPANTS DURING PREVIOUS YEARS

A gAtHerIng oF stArs. Monika Jonson, Tina-Henriette Kristiansen, Simon Herron, Peter 
Cook, Neil Spiller, David Garcia, Ena Lloret, Hermann Klöckner, Abelardo Gonzalez, Jorge Ayala, 
Léopold Lambert and Christer Malmström.

AbeLArDo gonzALez organized the 
first architecture symposium in 2003.

St.Barbara
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‘JEG VIL DEFINITIVT SIGE AT 
ARKITEKTUR ER EN KUNSTART’
DORTE MANDRUP-POULSEN – OM ATT UTBILDA SIG TILL ARKITEKT IDAG

længere. At grunduddannelsen, som jeg betragter som 
bachelor og master, må være absolut basis. Det at blive 
arkitekt er en enormt langsom proces, og man kan ikke 
proppe mere ind i den uddannelse. Så sker der bare det, 
at man bliver dårlig til det hele. Jeg synes, det vil være 
en utrolig vigtig ting at indføre to års overbygning, så 
man kan blive professionaliseret i forhold til det man 
skal beskæftige sig med. Det som foregår i øjeblikket er 
jo, at det er ”learning by doing” ude på tegnestuerne, 
og det er en meget langsom proces.
 Dorte Mandrup-Poulsen är utbildad i Århus, Dan-
mark och äger och driver Dorte Mandrup Arkitekter 
ApS i Köpenhamn sedan 1999. Kontoret strävar efter 
att låta varje specifik situation genomsyra projektet. 
Kontexten är basen, och då inte enbart den stadsmäs-
siga situationen, utan ett vidare begrepp som även 
handlar om att ta politisk, ekonomisk och social hänsyn 
till varje enskild uppgift. 
 – Det er altid udgangspunktet for det vi gør, for de 
forskellige situationer vi skal svare på, berättar Dorte. 
Jeg vil definitivt sige at arkitektur er en kunstart. Det 
er bara en kunstart med mange benspænd. Men jeg vil 
fastholde, at de kunstneriske udtryk må få plads ellers 
bliver arkitekturen tynd. Arkitektur kan ikke kun svare 
på nogle helt rationelle behov. Vi præger jo vores om-
givelser, ikke bare med pænt eller grimt, men vi præger 
rumligt den måde folk agerer på. Man blir nødt til at 
være bevidst om, at uanset hvad man gør så er program-
met og rummet der de næste 50 år. Vi prøver at åbne 
op, så der er mulighed for, at der kan ske forskellige 
ting, som man ikke selv har bestemt. 
 Dorte talar om en ansvarsförflyttning när man i 
alltför hög grad använder tillfälliga brukare som alibi. 
Vissa menar att följer man bara dessa brukares önsk-
ningar så har man skapat bra arkitektur. 
 – Det mener jeg er fuldstændig forkert. Jeg synes 
ikke, at det er det socialt ansvar handler om, tværtimod. 
For deres indflydelse er tilfældig og de har måske ikke 
det perspektiv man har som professionel arkitekt på, 
hvordan de rum skal bruges om 20 år. 
 Det är viktigt att lyssna till brukarna och uppfylla, 
kanske av dem, önskade behov. Att däremot förflytta 
ansvaret till brukarna genom att påstå att det har skett 

demokratiskt och att alla är glada är en helt annan sak, 
menar Dorte.
 Dorte vill beskriva arkitektyrket som ett enormt 
krävande yrke med stort ansvarstagande. Att vara arki-
tekt kräver ett brett vetande och stor vilja för att kunna 
genomföra sina idéer. Dagens arkitekter blir i hög grad 
tvungna att samarbeta med andra fack och på kontoren 
finns personer med olika specialkompetenser.
 – Ansvaret er anderledes placeret i Sverige, fordi 
man i mange projekter overlader ansvaret til entre-
prenørerne meget tidligt i processen, men så kommer 
der heller ikke altid så god arkitektur ud af det. Den 
meget store forskel er, at arkitekten i Danmark oftest 
har det fulde ansvar. Vi er ansvarlige for ingeniørerne, 
den tekniske og økonomiske del og jeg tror, at det bety-
der at vi har en anden arbejdsmetode end man normalt 
har i Sverige. Jeg ved ikke, hvor meget det er et valg og 
hvor meget det er kultur, men det er klart at totalentre-
prisen gør at arkitekten mister indflydelse. 
 Dorte uppskattar verkligen den svenska, som hon 
kallar det, kultiverade arbetskulturen. Man lyssnar och 
talar respektfullt till varandra men hon uppfattar även 
en stor öppenhet gentemot hennes sätt att arbeta. I 
verkligheten så skulle kanske även svenska arkitekter 
kunna ta mer plats. 
 – Det er sikkert nemmere at komme som udlæn-
ding og sige; se nu hvordan vi gør. Det tror jeg, at det 
er, men man får jo ikke bare plads i Danmark. Vi må 
tage kampen op. Og det er en del af praksis at hele ti-
den kæmpe sig igennem jungelen og prøve at finde den 
bedste løsning. Måske skal de svenske arkitekter være 
lidt mindre accepterende og kæmpe for at tage plads.

Arkitektskolan har under åren lyckats engagera 
en uppsjö av intressanta arkitekter och gästlärare. 
Dorte Mandrup-Poulsen och Håkon Vigsnæs är se-
nast i raden av gästprofessorer som knyts till skolan. 
sedan 2010 har de varsin halvtidsprofessur och ger 
föreläsningar, engageras i workshops och deltar i 
genomgångar på skolan.

 – Det var Mats Edström og Kerstin Barup som 
engagerede os på skolen. Jeg havde været der nogle 
gange og holdt foredrag og på et tidspunkt spurgte de, 
om vi ville dele et professorat, berättar Dorte. Det er 
meget vanskeligt at være engageret på skolen, når man 
har sit eget firma. Det er svært at være så meget væk 
fra tegnestuen. Derfor var det utroligt passende, at vi 
kunde dele denne tjeneste.
 Dorte menar att det är viktigt att det finns en mix 
på skolan mellan heltidsanställda lärare och de som 
kommer från yrkeslivet liksom hon själv. Pedagogiskt 
arbete kräver kontinuitet och förmåga att fördjupa sig 
i både pedagogiska frågor och undervisningsmetoder. 
Någon som intresserar sig först och främst för dessa 
frågor måste finnas på skolan för att upprätthålla 
kontinuiteten. Yrkeslivet skiljer sig mycket från skolans 
verklighet och därför är det viktigt med gästlärare som 
kommer in med andra typer av kunskap och ny energi 
till undervisningen.
 En god grundutbildning måste ge en ryggsäck 
med metodisk kunskap snarare än yrkesorienterad. 
Studenten måste lära sig att strukturera och genomföra 
ett projekt från start till slut och därmed få med sig 
metoder som gör det möjligt att sätta sig ner och lösa 
de problem som uppstår under vägen. Metodiken är det 
viktigaste men för att bli en bra arkitekt kan studenten 
inte helt förlita sig på skolan. 
 – Det er enormt vigtigt, at man selv kaster sig ud i 
det og ikke kun sidder og venter på at der er nogen som 
kommer for at lære ud kundskab. Man skal have fat i 
en kerne, som er én selv, og det gør man ved at søge 
egne veje.  
 Egentligen önskar Dorte att utbildningen förlängdes.
 – Der er i hvert fald en ting, jeg er helt sikker på; 
jeg synes i virkeligheden at uddannelsen skal være 

DORTE MANDRUP-POULSEN äger och driver arkitektfirman Dorte 
Mandrup Arkitekter ApS. Sedan 2010 har hon en halvtidsprofessur på 
Arkitektskolan i Lund. 
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to engage the students to acquire new tools for their 
toolbox, so they are freer to express their visions. We 
have also started to be more demanding with regards 
to quality of delivery. Our experience is that the fourth 
and fifth years need to increase the quality of their 
presentation. Maybe this has to do with the fact that a 
lot of students leave after the bachelor. The aim of the 
AAD course is to offer a high quality course to keep the 
students in LTH. 
 We are working hard to develop the fourth and 
fifth years as a continuation of the strong strategy as for 
the bachelor. First to incorporate international academ-
ic standards into the school and then by establishing 
very specific fields of study. The students in the fourth 
and fifth year should be able to place themselves within 
the realm of architecture and start to have a opinion. I 
would like the students to ask themselves – what can 
the architectural practice do for the world today? How 
can they use architecture to engage in all the challenges 
we face?
 The inspiring thing with working with students at 
LTH is that they are risk-taking and experimental. They 
are free to explore and not very conditioned. This is 
probably because they are in touch with many different 
ways of working and many different tools. 
 What is also very liberating at LTH is that there is 
not a specific aesthetic, but there is a strong method-
ological drive of how you form yourself with different 
processes which makes the result plural.
 Personally I have no aesthetic agenda when I teach, 
not even in my practice. Not that aesthetics are not 
important, but I don’t believe that architecture is best 
formed by a visual ideal, I believe architecture is formed 
because it is informed. I try to teach in the same way as 
we work in my studio. We collaborate with scientists 
and experts to learn about aspects of our environment 
which traditionally have little to do with architecture. 
The design is then informed by research and under-
standing of other disciplines. It is a methodology of 
understanding the world as a proactive field. I see the 
architect as a proactive individual that takes respon-
sibility of the world, sees challenges in the world and 
acts on those challenges. We cannot sit and wait for 

somebody to hand us a programme or wait for a com-
petition to come up. I think it is important to challenge 
the students to be free thinking individuals and take 
responsibility of the possibilities of the architectural 
profession.
 This aided design and sense of responsibility is 
the focus for our course for fourth and fifth year and I 
think that we have partly managed to do that already 
this semester. The projects are not just formal archi-
tectural expressions. There is a critical approach, there 
is a conscious idea of how to take on a challenge with 
architecture. 
 To teach this critical approach you have to give the 
students as many tools as possible to be able to ma-
noeuvre within their thoughts. Educators also have to 
give the students as many understandings of the world 
around them as possible and make them engage in areas 
beyond their backyard. And then educators have to give 
the students as many references as possible; we have 
to go beyond architecture, into all areas of knowledge 
and creativity. I am personally more inspired by all the 
references that are not architectural. To look at how 
scientist, musicians, artists engage with their world is 
often much more awakening and rich with possibilities 
than just looking at architecture, which is already finite, 
concluded. I don’t believe architect are a single isolated 
creator, that is a myth, everyone is rich with references.
 The world is changing extremely fast today and 
you have to be in touch with its developments. This 
takes a tremendous amount of energy and it is quite 
overwhelming but unfortunately there is no easy way 
to do it. You have to read, be involved in the media 
and be up to date with politics, science and the arts for 
example. You have to keep learning constantly.  If I feel 
I am comfortable and not working hard, I know I am 
doing something wrong. Avoiding comfort is actually a 
very good thing...”

David A. garcia has been involved with LtH since 
2002 when he started to do workshops with Abe-
lardo gonzalez’s students. David was already then 
interested in extreme scenarios and hybrid functions 
and applied these strategies in the workshops. His 
engagement at LtH has grown since then and today 
he is teaching the course Advanced Architectural De-
sign for the fourth and fifth year students together 
with Christer Malmström. David and Christer are 
also working with defining the future Master Pro-
gramme for the architecture school.

“I think LTH has a very strong bachelor direction. We 
have been working for many years to establish that 
quality by being more international in the way we relate 
to education. An important part of the programme 
has been to invite lecturers and workshop leaders from 
all over the world. Another important aspect has been 

‘I BELIEVE ARCHITECTURE IS FORMED 
BECAUSE IT IS INFORMED’
DAVID A. GARCIA TALKS ABOUT TEACHING METHODS FOR ARCHITECTURE

DAVID A. GARCIA is apart from teaching involved in establishing the
new master program at LTH. He also teaches at The Bartlett in London 
and at Kunstakademiet in Copenhagen. Until 2010 he was an associate 
partner at Henning Larsen Architects and now runs his own practice 
David Garcia Studio in Copenhagen.

DAVID A. gArCIA and Christer Malmström during the final crit of 
the Advanced Architectural Design course.


