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Förkunskaper
Byggteknik 1 (1BY008) 7,5 hp samt Arkitektur och Byggnadsteknisk historia (1BY079)
7,5 hp eller motsvarande.

Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
l

l
l
l

analysera och ge förslag på vård av äldre byggnader med tonvikt på perioden
18501950
förstå historisk utveckling av begreppet byggnadsvård,
tillämpa lagar och regler som berör äldre bebyggelse,
samt kännedom om arkiv och metoder för dokumentation.

Innehåll
Kursen behandlar:
l

l
l
l

l

byggnadsvårdens teoretiska utgångspunkter, begreppets historiska utveckling till
ett nutida synsätt på den äldre bebyggelsen och dess miljöer
hantverket i äldre bebyggelse vid studiebesök
Kulturmiljölagen, Plan och Bygglagen och särskilt värdefull bebyggelse
byggnadsvårdens teori och begreppen bevarande, renovering och varsam
ombyggnad
översiktligt hantverksmetoder och byggnadsteknik som använts för äldre
bebyggelse

Undervisningsformer
Kursen genomförs med ett antal längre heldagssamlingar under en eller två arbetsdagar
arrangerade vid universitetet eller dess samarbetspartners. Samlingarna omfattar
föreläsningar, seminarier och studiebesök. Aktivt deltagande i de gemensamma

l

översiktligt hantverksmetoder och byggnadsteknik som använts för äldre
bebyggelse

Undervisningsformer
Kursen genomförs med ett antal längre heldagssamlingar under en eller två arbetsdagar
arrangerade vid universitetet eller dess samarbetspartners. Samlingarna omfattar
föreläsningar, seminarier och studiebesök. Aktivt deltagande i de gemensamma
samlingarna är obligatoriskt.
Hemuppgifter genomförs enskilt eller i mindre seminariegrupper. Hemuppgifter är
obligatoriska.
Kursen genomförs med stöd av särskild kursplattform på Internet.

Examination
Kursen bedöms med betygen U, 3, 4 eller 5.
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (5 hp, U,3,4 eller 5) samt
seminarieuppgifter (2,5 hp, U/G) . Slutbetyget på kursen fås då båda delarna är
godkända och slutbetyget styrs av den skriftliga tentamen.

Kursvärdering
I samband med kursavslutningen genomförs en skriftlig kursvärdering enligt
universitetets riktlinjer. Kursvärderingen arkiveras på institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Boverket, Kulturhistorisk värdefull bebyggelse  underlagsrapport till fördjupad
utvärdering av God bebyggd miljö, 2007, finns för nedladdning eller inköp på Boverkets
webbokhandel. www.boverket.se
Hidemark, Ove, m.fl., Så renoveras torp och gårdar (senaste upplagan). 327 sidor
Robertsson, Stig, Fem pelare en vägledning för god byggnadsvård, 2002, finns som
PDF på Riksantikvarieämbetets hemsida. www.raa.se, 160 sidor
Från betonghus till funkiskåkar, 2004, 111 sidor
Kyrkokompendium (upptryckt material)

