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Allmänna uppgifter
Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att utveckla arkitektstuderandes insikt om
relationen mellan idé och praktisk arkitektonisk gestaltning. Kursen syftar vidare till att
träna studenterna i utforskande förhållningsätt/experimentellt arbete och ge kunskaper
om det givna material som ingår i det årligen varierande temat för kursen.

Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Vara orienterad i den historiska användningen av det aktuella materialet.

- Uppvisa grundläggande kunskap om hållbarhetsaspekter på arkitektonisk produktion.

- Tillägnat sig förståelse för experimentellt gestaltande arbete.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- Uppvisa färdighet i arkitektonisk gestaltning av helhet och detalj.

- Uppvisa färdighet i materialbearbetning.



Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- Visa förståelse för relationen mellan material och arkitektoniskt uttryck, samt
arkitektonisk utformning i helhet och detalj.

- Tillägnat sig ett utforskande förhållningsätt till arkitektur.

Kursinnehåll
Kursen engagerar arkitektstuderande i gestaltning och förverkligande av en arkitektonisk
idé i full skala. Kursen är upplagd som en workshop med varierande tematiskt innehåll
och med ett givet byggnadsmaterial som utgångspunkt. Under en tvåveckorsperiod
utarbetar studenterna koncept, bygger modell och uppför slutligen ett mindre
arkitektoniskt/konstnärligt verk i full skala. Kursens teoretiska del består i
föreläsningar/förevisningar som ges parallellt med det praktiska arbetet med utförandet.

 

Kursens examination
Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs minst 80% närvaro vid lärarledda
introduktioner och övningar samt godkänd gestaltningsuppgift.

Antagningsuppgifter
Förkunskapskrav:

60 högskolepoäng i arkitektur●

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur
Gehl, J: Byer för mennesker. Bovaerket, 2010, ISBN: 978-87-92420-11-4.●

Dessutom kurslitteratur som väljs i enlighet med materialtema.●

Kontaktinfo och övrigt
Kursansvarig: Niklas Nihlén, niklas.nihlen@arkitektur.lth.se

mailto:niklas.nihlen@arkitektur.lth.se

