
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvård 2008-06-18 och senast reviderad
2015-01-13 av Programrådet för kulturvård. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2015-01-19, vårterminen 2015.
 
Utbildningsområde: Konst 50 % och Design 50 %
Ansvarig institution: Institutionen för Kulturvård

 
Inplacering
För de masterstudenter som ej har motsvarande kurs från sin kandidatutbildning är
detta en obligatorisk kurs på masterprogrammet i Kulturvård. Den ges även som
fristående kurs. 
Kursen ingår i följande program: 1) Kulturvård (D) med inriktning byggnadsvård och
restaurering, masterprogram, 2) Kulturvård (A), allmän inriktning, masterprogram, 3)
Kulturvård (B), bebyggelseantikvarisk inriktning, masterprogram, 4) Kulturvård (C)
med inriktning kulturhistorisk konservering, masterprogram och 5) Masterprogram i
kulturvård

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i Kulturvård (180 p) eller motsvarande.
Studerande med annan utbildning relevant för kulturarvsområdet motsvarande minst
kandidatexamen (180 hp) kan efter prövning beredas tillträde till programmet. 

 

INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD

KU0870    Kulturvårdens teori och historia, 7,5 högskolepoäng
Theory and History of Conservation, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Kulturvård A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



•
•

•

•

•

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
  

 
Kunskap och förståelse

Beskriva och förklara centrala kulturvårdande begrepp som återfinns i litteraturen 
Återge huvuddragen i kulturvårdens professionella historia 

 
Färdigheter och förmåga

Tillämpa begrepp och historiska perspektiv på kulturvårdande uppgifter för att
identifiera och kritiskt bearbeta professionella frågeställningar. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Identifiera, ge exempel på och kritiskt bearbeta konserverings- och kulturvårdsetisk
problematik i verkliga situationer. 
Beskriva och analysera relationen mellan vetenskaplig kunskap och kulturvårdande
ställningstaganden. 

 
Innehåll
Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse för grundläggande begrepp och teoretiska
frågeställningar inom kulturvårdsfältet i ett historiskt och internationellt perspektiv och
till att utveckla förmåga att självständigt och kritiskt kunna förhålla sig till relevant
begreppsbildning. Doktriner i form av internationella deklarationer och konventioner
belyses och diskuteras ur principiell synvinkel. Vidare behandlar kursen
konserveringshistoria utifrån valda exempel och konserverings etik. 

 

 
Former för undervisning
Kursen ges på kvartsfart, distans. Handledning samt gruppdiskussioner sker via GUL.
Varje student erbjuds också personligt handledningsmöte. Seminarier och föreläsningar
(virtuella eller fysiska) kan ingå, men utgör inte obligatoriska moment.  
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Kursen ges vid behov på engelska. 

 
Former för bedömning
Skriftlig examination. Hemuppgift som lämnas in på GUL. 
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Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering
Resultatet av kursutvärderingen och eventuella förändringar i kursens
upplägg arkiveras och ska finnas tillgänglig på institutionen senast tre veckor efter
kursavslutning och ska förmedlas till kommande studenter nästa gång kursen ges. 
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