
 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

Arkitektur/Projekt 
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Learnpoint samt gås igenom i anslutning till 
kursstart av läraren. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll: 
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om hur arkitekturens olika 
discipliner definieras och samverkar. Syftet är också att ge färdigheter och 
kompetens att tillämpa de inom arkitektur vanligast förekommande 
disciplinerna (byggnadsarkitektur, inredningsarkitektur och 
landskapsarkitektur). 

Mål: 
Efter slutförd kurs ska den studerande: 
• slutföra och redovisa projekt inom arkitektur vanligast förekommande 

discipliner (byggnadsarkitektur, inredningsarkitektur och 
landskapsarkitektur) från idé till presentation. 

• se arkitektur som en helhet och ha en realistisk bild av vad det innebär 
att studera arkitektur och att vara yrkesverksam arkitekt. 

• ha god förmåga att praktiskt tillämpa relevanta samtida begrepp inom 
arkitektur. 

• behärska det grafiska språk som är överenskommet inom yrkets olika 
discipliner. 

 
Undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och projektarbeten där de 
studerande arbetar med problem som är verklighetsnära. Projekten 
genomförs i grupp eller självständigt under handledning. Kortare projekt på 
höstterminen och längre på vårterminen. Arbetet fokuserar på det kreativa 
skapandet och resulterar i ämnesintegrerade presentationer där kunskaper 
och färdigheter från till exempel Färg och Form och CAD/Data används. 

Kunskapskontroll 
Kunskapskontroll görs praktiskt då den studerande aktivt deltar i 
undervisningen, under individuell handledning, diskussioner samt i arbetet 
med, och redovisande av, tematiska uppgifter. 
 
Principer för betygsättning 
Intyg utfärdas. 

Utbildningen som kursen 
ingår i: 
Arkitekturutbildningen 

Utbildningsnummer och 
omgång: 
KK0019, omg 4-4 

Beslutsdatum för 
kursplanen: 
2023 01 30 

Kursens omfattning 
18,8 veckor 

Kursens lärar-eller 
handledda verksamhet 
329 timmar 

Undervisningsspråk 
Ges delvis på engelska 

 
 
  



 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

Arkitekturhistoria 
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Learnpoint samt gås igenom i anslutning till 
kursstart av läraren. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll: 
Kursens syfte är att ge kunskaper i arkitekturhistoria. 

Mål: 
Efter slutförd kurs ska den studerande ha: 
• grundläggande förståelse för arkitekturens form, struktur och  

roll ur ett historiskt perspektiv. 
• en arkitekturhistorisk referensbank 
• kunskap om vad olika epoker har bidragit med 

 
Undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och studiebesök. 
Fördjupningsarbete presenteras skriftligt och muntligt.  

Kunskapskontroll 
Kunskapskontroll görs praktiskt då den studerande aktivt deltar i 
undervisningen, under individuell handledning, diskussioner samt i arbetet 
med, och redovisande av, tematiska uppgifter. 
 
Principer för betygsättning 
Intyg utfärdas. 
 

Utbildningen som kursen 
ingår i: 
Arkitekturutbildningen 

Utbildningsnummer och 
omgång: 
KK0019, omg 4-4 

Beslutsdatum för 
kursplanen: 
2023 01 30 

Kursens omfattning 
2,0 veckor 

Kursens lärar-eller 
handledda verksamhet 
28 timmar 

Undervisningsspråk 
Ges delvis på engelska 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

CAD / Data 
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Learnpoint samt gås igenom i anslutning till 
kursstart av läraren. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll: 
Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om och färdigheter i 
dataprogram för framställning av digitala ritningar, visualisering och 
framställande av presentationsmaterial. 

Mål: 
Efter slutförd kurs ska den studerande ha: 
• kunskaper om dataprogramvara för framställande av ritningar. 
• färdigheter att framställa digitalt ritningsmaterial. 
• kunskaper om dataprogramvara för framställande och bearbetning av 

visualiseringar. 
• färdigheter att framställa och bearbeta visualiseringar digitalt. 
• kunskaper om dataprogramvara för framställande av 

presentationsmaterial. 
• färdigheter i att framställa presentationsmaterial digitalt. 

 
Undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, praktiska övningar och 
handledning.  

Kunskapskontroll 
Kunskapskontroll görs praktiskt då den studerande aktivt deltar i 
undervisningen, under individuell handledning, diskussioner samt i arbetet 
med, och redovisande av, tematiska uppgifter. 
 
Principer för betygsättning 
Intyg utfärdas. 
 

Utbildningen som kursen 
ingår i: 
Arkitekturutbildningen 

Utbildningsnummer och 
omgång: 
KK0019, omg 4-4 

Beslutsdatum för 
kursplanen: 
2023 01 30 

Kursens omfattning 
5,0 veckor 

Kursens lärar-eller 
handledda verksamhet 
105 timmar 

Undervisningsspråk 
Ges delvis på engelska 

 
 
 
  



 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

Färg och Form 
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Learnpoint samt gås igenom i anslutning till 
kursstart av läraren. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll: 
Kursens syfte är att ge den studerande träning i de byggstenar som skapar 
form med ett arkitektoniskt perspektiv, två- och tredimensionellt.  
Syftet är också att ge den studerande genuin kunskap och färdighet inom 
färg, form och konstnärliga tekniker vilket är en förutsättning för att kunna 
formge själv. 

Mål: 
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha: 
• en ämnesteknisk färdighet och en förståelse som möjliggör ett 

individuellt uttryck/formspråk. 
• praktiskt, två- och tre-dimensionellt, tillämpa kunskaper i konstnärliga 

tekniker i idéprocesser, gestaltning och för presentation av 
arkitektoniska projekt 

• använda perspektivteckning och ritning som skissverktyg, i anpassad 
skala, för att pröva och förklara en bärande idé och för att visualisera ett 
arkitektoniskt projekt för sig själv och andra. 

• ta ansvar för och reflektera över eget och gemensamt kreativt och 
konstnärligt arbete. 
 

Undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs genom praktiska form-, teknik- och materialövningar 
i teckning, måleri, skulptur. 

Kunskapskontroll 
Kunskapskontroll görs praktiskt då den studerande aktivt deltar i 
undervisningen, under individuell handledning, diskussioner samt i arbetet 
med, och redovisande av, tematiska uppgifter. 
 
Principer för betygsättning 
Intyg utfärdas. 
 

Utbildningen som kursen 
ingår i: 
Arkitekturutbildningen 

Utbildningsnummer och 
omgång: 
KK0019, omg 4-4 

Beslutsdatum för 
kursplanen: 
2023 01 30 

Kursens omfattning 
7,0 veckor 

Kursens lärar-eller 
handledda verksamhet 
126 timmar 

Undervisningsspråk 
Ges delvis på engelska 

 
 
  



 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

Idé och Skiss 
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Learnpoint samt gås igenom i anslutning till 
kursstart av läraren. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll: 
Kursens syfte är att ge den studerande förståelse för designprocessen  
och erfarenhet av hur en kreativ process utvecklas från idé till ett färdigt 
koncept. 

Mål: 
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha: 
• se arkitektur som en helhet där skapandeprocessen kräver insikt och 

eget uttryck 
• tillägnat sig redskap för att utveckla egna idéer i en kreativ process och 

därigenom en arbetsmetod för genomförande av projekt 
• reflektera kring och förhålla sig kritisk till det egna och andras arbete 

med förståelse för den kreativa processen 
 

Undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs genom delmoment med tydliga ramar vilka 
genererar kreativa lösningar. Metoderna gör tankeprocessen synlig och  
ger den studerande verktyg att driva det egna arbetet framåt. 

Kunskapskontroll 
Kunskapskontroll görs praktiskt då den studerande aktivt deltar i 
undervisningen, under individuell handledning, diskussioner samt i arbetet 
med, och redovisande av, tematiska uppgifter. 
 
Principer för betygsättning 
Intyg utfärdas. 
 

Utbildningen som kursen 
ingår i: 
Arkitekturutbildningen 

Utbildningsnummer och 
omgång: 
KK0019, omg 4-4 

Beslutsdatum för 
kursplanen: 
2023 01 30 

Kursens omfattning 
2,0 veckor 

Kursens lärar-eller 
handledda verksamhet 
35 timmar 

Undervisningsspråk 
Ges delvis på engelska 

 
 

 
 

  



 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

Modell 
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i  Learnpoint samt gås igenom i anslutning till 
kursstart av läraren. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll: 
Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om och färdigheter i  
att bygga modell som skissverktyg, för att visualisera en idé och för att 
presentera ett arkitektoniskt projekt.  

Mål: 
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha: 
• kunskaper om lämpliga verktyg, metoder och material 
• färdigheter i att använda sina kunskaper i ett specifikt syfte 
• använda modeller som skissverktyg i skapandeprocessen 
• arbeta med modeller i anpassad skala för att pröva och förklara en 

bärande idé för sig själv och andra 
• bygga modell för att presentera ett arkitektoniskt projekt 

 
Undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs genom föreläsning om material och teknik,  
samt genom praktiskt arbete enskilt och under handledning.  
Arbetet dokumenteras.  

Kunskapskontroll 
Kunskapskontroll görs praktiskt då den studerande aktivt deltar i 
undervisningen, under individuell handledning, diskussioner samt i arbetet 
med, och redovisande av, tematiska uppgifter. 
 
Principer för betygsättning 
Intyg utfärdas. 
 

Utbildningen som kursen 
ingår i: 
Arkitekturutbildningen 

Utbildningsnummer och 
omgång: 
KK0019, omg 4-4 

Beslutsdatum för 
kursplanen: 
2023 01 30 

Kursens omfattning 
2,0 veckor 

Kursens lärar-eller 
handledda verksamhet 
28 timmar 

Undervisningsspråk 
Ges delvis på engelska 

 
 

 
 
 

  



 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

Portfolio 
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Learnpoint samt gås igenom i anslutning till 
kursstart av läraren. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll: 
Kursens syfte är att ge de studerande träning i att presentera det egna 
arbetet och därigenom sig själv, genom ett urval av arbeten. Träning i att 
dokumentera och presentera sina kunskaper och kvalitéer, sin verksamhet. 

Mål: 
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna/ha: 
• god förmåga att dokumentera och sammanställa det egna arbetet 
• presentera det egna arbetet i portfolioform 
• reflektera kring och förhålla sig kritisk till det egna arbetet  
• förståelse för den kreativa processen 

 
Undervisningsformer 
De studerande sparar under hela kursen presentationer av delmoment och 
dokumenterar aktivt sin arbetsprocess. Under handledningstillfällen och 
portfoliosamtal går lärare/handledare och de studerande igenom den 
dokumenterade arbetsprocessen, resultatet och diskuterar ett urval. 
Arbetsbok/skissbok ska följa med portfolio.  

Kunskapskontroll 
Kunskapskontroll görs praktiskt då den studerande aktivt deltar i 
undervisningen, under individuell handledning, diskussioner samt i arbetet 
med, och redovisande av, tematiska uppgifter. 
 
Principer för betygsättning 
Intyg utfärdas. 
 

Utbildningen som kursen 
ingår i: 
Arkitekturutbildningen 

Utbildningsnummer och 
omgång: 
KK0019, omg 4-4 

Beslutsdatum för 
kursplanen: 
2023 01 30 

Kursens omfattning 
2,6 veckor 

Kursens lärar-eller 
handledda verksamhet 
49 timmar 

Undervisningsspråk 
Ges delvis på engelska 

 
 
 
 

  



 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

Projektredovisning 
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Learnpoint samt gås igenom i anslutning till 
kursstart av läraren. 

 

Om kursen Kursfakta 

Innehåll: 
Kursens syfte är att ge den studerande tillfälle att presentera ett längre 
avslutande projektarbete för lärare och andra studerande. 

Mål: 
Efter slutförd kurs ska den studerande ha: 
• förståelse för samspelet mellan teori och praktik 
• slutfört och redovisat projekt inom arkitektur 
• arbetat självständigt och tagit ansvar för yrkesrelaterade uppgifter  

i projektform 
• förståelse för vikten av ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv 

inom arkitektur 
• visat en god förmåga till kreativa lösningar i 

designprocessen/arbetsprocessen 
• kritiskt reflekterat över den lösta uppgiften med insikt som öppnar  

upp mot ett fortsatt lärande och ett professionellt förhållningssätt 
 

Undervisningsformer 
Undervisningen bedrivs genom lärarledda seminarier och redovisningar. 

Kunskapskontroll 
Kunskapskontroll görs praktiskt genom muntliga kritikgenomgångar. 

Principer för betygsättning 
Intyg utfärdas. 
 

Utbildningen som kursen 
ingår i: 
Arkitekturutbildningen 

Utbildningsnummer och 
omgång: 
KK0019, omg 4-4 

Beslutsdatum för 
kursplanen: 
2023 01 30 

Kursens omfattning 
0,6 veckor 

Kursens lärar-eller 
handledda verksamhet 
20 timmar 

Undervisningsspråk 
Ges delvis på engelska 

 
 

 
 
 
 
 
 


