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Kursplan 

Restaureringskonst – (60 hp)  
 

Kurskod: REST22 

Huvudområde: Fri Konst   

Utbildningsområde: Fri konst 

Betygsskala: U-G 

Fördjupningsnivå: AXX 

Utbildning: Fristående kurs 

Fastställd av: Institutionsnämnden för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst 

Fastställandedatum: 2022-01-25 

Revideringsdatum:  

Giltig: Från läsåret 2022-2023 och tillsvidare 

  

Utbildningsnivå  
Avancerad nivå 

  

Behörighetskrav  
Grundläggande behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet: Masterexamen i arkitektur eller annan för studierna relevant 

masterexamen eller motsvarande reell kompetens, samt för kursen relevant yrkesverksamhet.  

Svenska 1, 2 och 3, eller motsvarande kunskaper i norska eller danska, samt Engelska 5 och 6, 

eller motsvarande kunskaper i engelska. 

 

Urval  
Urval genomförs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade 

arbetsprover, CV och personliga brev i vilket det ska framgå varför hen söker kursen. 

Intervjuer kan komma att tillämpas som alternativ urvalsmetod i urvalsprocessens slutskede. 

 

Undervisningsspråk  

Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma. 

  

Kursens omfattning och studietakt  

60 hp – helfart 

Syfte  

Kursens syfte är att ge spetskompetens åt redan yrkesverksamma personer inom området 

arkitektur och byggnadsmiljö med fokus på vårt utpekade kulturarv. Kursens syfte är vidare 

att ge studenterna en helhetssyn på det byggda kulturarvet som en resurs i en hållbar 

samhällsutveckling med fokus på bevarandet av definierade värden. 



Kursen fördjupar sig i restaureringsbegreppet, dess ideologi och dess tillämpning. 

Transformation och nya tillägg i befintlig kontext utmanar arkitekturen i historiska byggnader 

och miljöer. Hur värderar och formar vi denna arkitektur i samspel med det gamla och hur kan 

vi utveckla en hållbar och respektfull hantering av kulturhistoriska miljöer? Kursen behandlar 

nationella och internationella referenser, förundersökning, restaureringsteori & analys, 

material & byggmetoder, gestaltning & restaureringsprocesser och resulterar i en rapport och 

en utställning. 

 

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

• visa på en förmåga att kritiskt reflektera över och förstå olika restaureringsideologiska 

förhållningssätt  

• visa på en förmåga att kunna hantera restaureringskonstens metoder och verktyg i 

relation till funktionella, tekniska och estetiska kvaliteter i byggnader och 

byggnadsmiljöer 

• visa på en förmåga att genomföra en kulturhistorisk och arkitektonisk värdering  

• analysera och värdera funktion, tekniskt tillstånd, arkitektonisk kvalitet och 

kulturhistoriska värden i relation till nutida samhällskontext  

 

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

• utveckla och presentera förändrings- och restaureringsförslag  

• visa på kritiskt tänkande och självständig problemlösning 

• visa på en förmåga att förmedla, argumentera och övertyga medverkande och omvärld 

i restaureringsprocessen 

• analysera, förstå och tillämpa restaureringskonsten komplexa processer 

Kursens innehåll 
Studenterna utbildas i restaureringskonstens grundläggande metoder och processmodeller 

utifrån en kritisk reflexiv metodik. Den grundläggande delen innehåller restaureringshistoria, 

restaureringsideologi, uppmätning, inventering, dokumentation, analys och kulturhistorisk 

värdering m.m. Traditionella material, bygg och hantverksmetoder undersöks i relation till 

dagens krav på hållbarhet och resurshantering. Studenterna arbetar såväl i team som enskilt 

och läsåret avslutas med en publikation och/eller en utställning. 

Studierna innefattar nationella och internationella referenser, värderingsmetoder, 

förhållningssätt, restaureringsteori & analys, material & byggmetoder, gestaltning, förmedling 

och restaureringsprocesser. Särskild vikt läggs på att utveckla den traditionella 

restaureringskonsten genom att öka studenternas medvetenhet om hållbarhetsfrågor utifrån ett 

breddat perspektiv. 

Genom temaspecifika projektuppgifter förankras studenternas baskunskaper i en reflexiv 

arbetsprocess. Utbildningen är projektbaserad och multidisciplinär, allt för att stimulera en 

aktiv diskussion, reflexion och kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier. 



 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Kursen bedrivs genom obligatoriska schemalagda undervisningsperioder och genom 

självständiga studier däremellan. Visst helgarbete inom de obligatoriska 

undervisningsperioderna kan även förekomma. Projektarbeten både i grupp och individuellt 

löper över hela läsåret.  

Den totala schemalagda arbetstiden uppgår till ca 10 arbetsveckor fördelat på två terminer.  

Kursens undervisningsformer är: 

• Projektarbete  

• Föreläsningar 

• Litteraturstudier 

• Workshops 

• Studiebesök och studieresor 

Kursen är indelad i två delkurser: 

Delkurs 1 – Restaureringskonst A, 30 hp  

Delkurs 2 – Restaureringskonst B, 30 hp 

Examination  

Den första delkursen examineras genom aktivt deltagande vid kursens obligatoriska 

schemalagda undervisningsperioder där minst 75% närvaro krävs, samt inlämnade av 

delkursens projektuppgifter. 

Den andra delkursen examineras genom aktivt deltagande vid kursens obligatoriska 

schemalagda undervisningsperioder där minst 75% närvaro krävs, samt inlämnande av 

delkursens projektuppgifter och presentation av läsårets temaprojekt vid läsårets slut. 

 

Examinator 

Examinator utses av Institutionsnämnden för forskning och vidareutbildning inom arkitektur 

och fri konst. 

 

 Kurskrav   
Aktivt deltagande vid kursens schemalagda obligatoriska undervisningsperioder samt minst 

75 procent närvaro vid dessa krävs. Komplettering vid frånvaro sker i form av 

ersättningsuppgift. 

 

Betygskriterier  

För betyget godkänd: Studenten har uppnått angivna lärandemål  

För betyget underkänd: Studenten har inte uppnått angivna lärandemål.   
 

Läromedel 
Kurslitteratur som är obligatorisk meddelas senast 4 veckor inför varje termin.  

 

Övrigt 
Kursdeltagarna bidrar till de faktiska kostnaderna för resa och logi om studieresor 



förekommer, max 7000 kr/termin. Student som väljer att inte följa med på resan, ges en 

ersättningsuppgift. 

 

Kursplanens giltighet  
Kursplanen gäller från läsåret 2022/2023 och tillsvidare. 

Studenten har rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan under en 

avvecklingsperiod på tre terminer. 

 

  
 

 

 

 

 


