INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD

KU4240 Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella
anläggningar och tekniska system, 7,5 högskolepoäng
Industrial Heritage: Use and Re-use, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvård 2008-09-30 och senast reviderad
2019-06-10. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-08-30, höstterminen
2019.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvård
Inplacering

Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i kulturvård. Den ges även som
fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i kulturvård (N2KUV)
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvård

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.
Kursen vänder sig dels till studerande inom pågående utbildning, dels till
yrkesverksamma inom berörda verksamhetsgrenar i offentlig eller privat regi.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• redogöra ingående för industriminnesvårdens framväxt under efterkrigstiden.
• ingående redogöra för problematiken avseende identifikation, beskrivning och
analys av industriella verksamheter och dess yttringar såsom byggnader,
produktionsprocesser, utrustning, produkter, arbetsförhållanden, etc.
• ingående beskriva nationella och internationella exempel på genomförda och
pågående projekt inom återanvändning av industrisamhällets kulturarv.

Färdigheter och förmåga

• självständigt och insiktsfullt diskutera möjligheter och begränsningar för framtida
användning av en vald industrianläggning eller företeelse, utifrån en avvägning
mellan kulturhistorisk relevans, lokala och regionala förutsättningar samt
utvecklings och exploateringsbehov, baserat på insikter i teorier om
minnesskapande och kulturarvsprocesser,
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• inhämta och värdera information tillämplig vid inlämningsuppgiftens
genomförande, som tidigare forskning och/eller praktisk tillämpning
• redogöra för och reflektera kring generella och specifika kunskaper med relevans för
professionsorienterad och vetenskaplig verksamhet inom industriminnesvård och
återanvändning av industrihistoriska miljöer
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Inom kulturarvsverksamheten beskriver industrimiljöer och industriell verksamhet en
allt vanligare verksamhetsinriktning. Detta gäller inte enbart äldre miljöer som är av
uppenbart kulturhistoriskt intresse, utan även modernare anläggningar från 1900-talet
ofta med pågående drift. Industriella anläggningar och verksamheter ger väsentliga
perspektiv med syfte att kunna förstå den lokala och regionala bebyggelsestrukturen i
ett bredare historiskt perspektiv. De industriella miljöerna och vår förmåga att kunna
hantera dem i ett kulturvårdsperspektiv i samverkan med ett brett samhällsintresse, är
viktigt för möjligheterna att bidra till fortsatt ekonomisk och samhällelig utveckling
med sådana miljöer som bas. En viktig del i det sena 1900-talets fortsatta utveckling av
industrisamhället representeras av insikten att industrisamhällets lämningar är
värdefulla kulturarv och kan också utgöra ett värde i skilda återbruksprojekt.
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Denna kurs är speciellt inriktad mot dessa frågor och behandlar följande delar:
- Industriminnesvårdens framväxt internationellt och nationellt
- Förmågan att beskriva det komplexa - begreppsmässig och innehållslig utveckling i
Sverige
- Kulturhistorisk värderingsproblematik, bevarande- och återanvändningsfrågor,
internationella och nationella exempel
- Teorier kring minnesproduktion och kulturarvsprocesser

Former för undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier och studiebesök.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom
Provmoment 1: Inlämningsuppgift (eng. Individual Assignment), 5 hp
Provmoment 2: Kamratgranskning (eng. Peer Review), 2,5 hp
Särskilda instruktioner för provmomentet redovisas i Kursguiden liksom under vilken
tid bedömningen sker.
Inlämningsuppgiften formuleras normalt individuellt, men kan om särskilda skäl
föreligger formuleras i grupp om två och där den individuella insatsen ska vara tydligt
urskiljbar.
Om särskilda skäl finns kan examinator medge annan examinationsform än vad som
anges här.
För att uppnå godkänt betyg på provmoment kan kompletteringsuppgift erbjudas efter
bedömning och beslut av examinator.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment och önskar
byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas
skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl
däremot.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyg på provmoment och kurs ges enligt följande:
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På inlämningsuppgift: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
På Kamratgranskning: Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För Väl Godkänd på hel kurs krävs betyg Väl godkänd på Provmoment 1:
Inlämningsuppgift och Godkänd på Provmoment 2: Kamratgranskning.
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.
Övrigt

Kostnader: Studenten svarar själv för kostnader för litteratur m.m., liksom extra
kostnader som kan tillkomma i samband med studiebesök (se Kursguiden).
Arbetsmiljö: Riskidentifiering och Arbetsmiljöverkets tillämpliga AFS framgår av
Kursguiden. Läs mer: http://medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken
Miljö och hållbar utveckling: Göteborgs universitets miljöledningssystem är certifierat
enligt ISO 14001 och EMAS. Det innebär att vi på institutionen och fakulteten arbetar
med miljöfrågor på ett strukturerat och långsiktigt sätt. Varje år genomförs både intern
och extern miljörevision av universitetets verksamhet. Läs mer:
http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Policy
Kvalitetssäkring: Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med
gällande Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs
universitet
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