Institutionen för kulturvård

Kandidatprogram 180 hp i Mariestad

BYGGHANTVERKSPROGRAMMET

– Inriktning trä och mur

Är du intresserad av byggnadsvård och vill läsa en utbildning som fokuserar på byggnadsvårdens hantverk? I det
omfattande och kontinuerliga arbetet med att underhålla,
vårda och utveckla befintliga byggnader av olika ålder
finns ett behov av bygghantverkare.

Bygghantverksprogrammet är en yrkesinriktad utbildning som ger dig en gedigen praktisk
kompentens för att arbeta inom byggnadsvård och traditionellt hantverksmässigt byggande.
Du lär dig att göra byggnadsundersökningar och utvecklar din förståelse för bevarande och
byggnadsvårdens förhållningssätt utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv. Du får
också grundläggande kunskaper om bygghantverkens historia och byggnadsvårdens principer. Inom utbildningen kan du välja inriktning mot trä eller mur.
Första året ger dig grundläggande färdigheter och förståelse för material och teknik
i bygghantverk med specialisering inom vald inriktning (mur- alternativt trähantverk).
I kurserna ingår metoder för dokumentation, beskrivning och analys av byggnadskonstruktioner samt arbetsprocesser. Gemensamt för inriktningarna är bland annat en kurs
i bebyggelsehistoria.

Det andra året ger fördjupade och specialiserade kunskaper och färdigheter inom respektive område. Speciella moment som ingår är spisar och ugnar, liggtimring, stolpverksbygge,
byggnadssnickeri och undersökning i kulturmiljö.
Tredje året ger fördjupad kunskap i bygghantverkets teori och historia, byggteknik samt
projektstyrning. Individuell metodisk eller ämnesmässig fördjupning med hantverksinriktning sker i examensarbetet.
Utbildningen är intensiv, med heltidsstudier i hantverksanpassade verkstäder och föreläsningssalar i Mariestad. Kombinationen av teoretisk kompetens och praktiska färdigheter
ger en bra grund för den mångsidighet som kulturvårdens komplexa uppdrag ofta kräver.
Stor vikt läggs därför även på analyser och presentationer.
I utbildningen ingår bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material och arbetsmetoder inom bygghantverk
Metoder för dokumentation, beskrivning och analys av byggnader och hantverk
Bebyggelsehistoria
Specialiserade kunskaper inom vald inriktning:
mur- eller trähantverk
Praktik
Undersökning i kulturmiljö
Bygghantverk i projekt
Kulturvårdens teori och historia
Byggteknik, materiallära
Vetenskaplig teori och metod
för hantverkligt utvecklingsarbete
Examensarbete

Arbetsområde
Utbildningen strävar efter att skapa bygghantverkare som inte bara har gedigen praktisk
färdighet inom det traditionella hantverket utan även den teoretiska kompetensen och
kommunikativa förmågan att interagera med andra yrkesgrupper inom fältet och utföra
rådgivning och dokumentation. Möjligheten till individuell inriktning på en framtida yrkeskarriär spänner därmed över ett stort område från akademi till byggindustri.

Behörighet och anmälan
Grundläggande behörighet + särskilt prov. Information kring urval och anmälan finns på
www.conservation.gu.se/utbildning

Övriga utbildningar
i kulturvård
Kandidatprogram 180 hp
· Bebyggelseantikvarie
· Konservator
· Ledarskap i slöjd och kulturhantverk
· Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk

Vill du veta mer?
Tel
031-786 47 01
E-post conservation@conservation.gu.se
Webb
www.conservation.gu.se/utbildning
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