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Utbildningsnivå
Avancerad nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet: Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå.
Särskild behörighet: Masterexamen i arkitektur eller annan för studierna relevant
masterexamen eller motsvarande reell kompetens, samt för kursen relevant yrkesverksamhet.
Språkkrav: Svenska 1, 2 och 3, eller motsvarande kunskaper i norska eller danska, samt Engelska
5 och 6, eller motsvarande kunskaper i engelska.

Urval

Urval sker genom 1–3 arbetsprover, ett CV samt ett personligt brev som beskriver den sökandes
arbete inom arkitektur- och restaureringsfältet. Vid likvärdiga meriter används intervjuer.

Undervisningsspråk

Svenska, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.

Kursens omfattning och studietakt
60 hp, helfart.

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper i ämnet restaureringskonst samtidigt som
varje student ska bidra till undervisningen utifrån sin specifika yrkesroll och specifika
yrkeserfarenheter. Kursen syftar även till att utveckla studenternas yrkesmässiga och
mångvetenskapliga professionalitet genom olika projekt och seminarier som behandlar
restaureringskonstens historia, ideologi och tillämpning.
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Lärandemål

Efter delkurs 1, Restaureringskonst A (30 hp), ska studenten kunna:
•
•
•

visa en förståelse för olika restaureringsideologiska förhållningssätt
undersöka och förstå funktionella, tekniska och estetiska kvaliteter i olika
byggnadsmiljöer
analysera funktionella och tekniska tillstånd samt kulturhistoriska värden

Efter delkurs 2, Restaureringskonst B (30 hp), ska studenten kunna:
•
•

utveckla och presentera ändrings- och förnyelseförslag
visa på kritiskt tänkande, självständig problemlösning, förmåga att argumentera och
övertyga samt att arbeta individuellt och i grupp

Kursinnehåll

Kursen behandlar nationella och internationella referenser, inventering, restaureringsteori &
analys, material & byggmetoder, gestaltning & restaureringsprocesser. En särskild vikt läggs vid
att utveckla den traditionella restaureringen med en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor;
från materialval, energi till vad social hållbarhet betyder för den befintliga bebyggelsen.
Delkurs 1 – Restaureringskonst A, 30 hp
Delkurs 2 – Restaureringskonst B, 30 hp

Undervisningsformer och undervisningens upplägg
Kursen bedrivs under 5 schemalagda block, samt genom självständiga studier däremellan.
Total schemalagd tid är ca 15 veckor över två terminer. Projektarbeten både i grupp och
individuellt löper över hela läsåret.
Kursen innehåller:
•
•
•
•
•

Projektarbete
Föreläsningar
Workshops
Seminarier
Studiebesök och studieresor

Examination

Delkurs 1 – examineras genom aktivt deltagande vid schemalagda obligatoriska kursmoment
samt inlämnade av delkursens projektuppgifter utifrån de uppsatta lärandemålen.

2

Delkurs 2 – examineras genom aktivt deltagande vid schemalagda obligatoriska kursmoment
samt inlämnande av delkursens projektuppgifter och en avslutande presentation av läsårets
temaprojekt utifrån delkursens lärandemål.

Examinator

Examinator utses av områdesansvarig.

Kurskrav

Aktivt deltagande vid schemalagda obligatoriska kursmoment samt minst 75 procent närvaro
krävs. Komplettering vid frånvaro sker i samråd med kursansvarig lärare. Studenten måste bli
godkänd på delkurs 1 för att kunna påbörja delkurs 2.

Betygskriterier

För betyget godkänd: Studenten har uppnått angivna lärandemål
För betyget underkänd: Studenten har inte uppnått angivna lärandemål.

Läromedel
Obligatorisk kurslitteratur och referenslitteratur ingår.

Övrigt

Kursdeltagarna bidrar till de faktiska kostnaderna för resa och logi för studieresorna, maximalt
6 500 kronor per termin. Student som väljer att inte följa med på resan, ges en ersättningsuppgift.

Kursplanens giltighet
Kursplanen gäller tillsvidare. När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en
gång per termin enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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