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Kursplan
Fakulteten för teknik

Institutionen för byggteknik

1BY079 Arkitektur och byggnadsteknisk historia, 7,5 
högskolepoäng
1BY079 History of architecture and building technology, 7.5 credits

Huvudområde
Byggteknik

Ämnesgrupp
Byggteknik

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd 2011-06-13 
Senast reviderad 2016-11-02 av Fakulteten för teknik. Revidering av examinations- och 
undervisningsformer. 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2017

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Kursen ska ge deltagarna en grundläggande förståelse för arkitektur och byggteknik i de 
tematiska tidsepoker som kursen behandlar.

Innehåll
Kursens innehåll baseras främst på följande europeiska stilepoker: 

Antiken•
Romaniken•
Gotiken•
Renässansen•
Barocken•
1800-talets nystilar•
1900-talets arkitekturstilar•

Undervisningsformer



Föreläsningar, seminarier, ritövningar och exkursioner. Omfattningen av obligatoriska 
moment meddelas i schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen U, 3, 4 eller 5. 
 
Kursen examineras genom en tentamen på 5 hp med betygen U, 3,4 eller 5. 
Kursens projektuppgifter och exkursioner på 2,5 hp examineras genom skriftliga och 
muntliga redovisningar och bedöms med betygen U,3,4 eller 5. 
 
Betyget på kursen fås genom sammanvägning av de olika examinationsmomenten där 
den skriftliga tentamen väger tyngst.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras vid 
fakulteten.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: Kursen överlappar med 1BY078 Arkitektur- och 
byggteknikhistoria.

Övrigt
Vissa delmoment i kursen kan komma att medföra kostnader för kursdeltagaren. 
Kursbevis fås efter begäran från institutionssekreterare.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Björk, Kallstenius, Reppen Så byggdes husen 1880-2000, Formas, 2002, 165 s 
Boverket Byggnaders särdrag – en stilhistorisk handbok, 70 s. (kan köpas av inst.) 
TEK Byggteknik Kompendier 200s 
Fazio Moffett, Wodehouse, A World History of Architecture, Laurence King 
Publishing, 3rd edition, 2013, 608 s 
 
Rekommenderad litteratur 
Björk, Nordling, Reppen, Så byggdes staden, Svensk Byggtjänst, 2008, 206 sidor 
Lindvall, Vardagens arkitektur – vem bestämmer, Bäckströms förlag, 2007, 200 sidor 
King, R Brunelleschis kupol, Harvard university , 2001 (CD skiva – kan köpas av inst) 
 


