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Inledning: Excellens och samhällsnytta  
Arkitektutbildningen vid KTH är ett femårigt program där studenten vid Arkitektexamen skall visa sådan kunskap 
och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som arkitekt.  

Tillsammans med Högskoleförordningen (1993:100); Arkitektdirektivet, Yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG, 
artikel 46, samt KTH:s lokala examensordning detta reglerar vår utbildning.  

Härutöver har vi formulerat som mål att vår utbildning skall: 
– ge studenterna professionell kunskap och färdigheter i arkitektyrket såväl som kunskap i arkitekturämnet 

och skall oupphörligt utveckla och debattera arkitekturämnet, yrkesrollen och undervisningen. 
– ges ett innehåll och en kultur som tillåter och erbjuder en stor bredd av åsikter och förhållningssätt, som 

skapar en fruktbar miljö för nya tankar och visioner. 
– behandla viktiga samtidsfrågor som globalisering, hållbarhet och jämställdhet. 
– ge studenterna relevanta färdigheter och verktyg för att kunna gestalta, problematisera, syntetisera, 

kommunicera och samarbeta.1 

Dessa styrdokument och målformuleringar ligger till grund för arkitekturskolans kontinuerliga utvecklingsarbete. 
Därför är det med stora förväntningar vi ser fram emot att få ta del av Högskoleverkets utvärdering på basis av de 
utvalda lärandemålen. 

 

Arkitekturprogrammet vid KTH delas upp i basnivå (åk 1-3) och avancerad nivå (åk 4-5). Efter de tre 

första åren, som omfattar 180 hp, kan studenten avlägga Teknologie kandidatexamen inom huvudområdet 

arkitektur (Bachelor of Science with a major in Architecture). Arkitektexamen (Master of Architecture) 

uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 hp (Se Utbildningsplan). Vårt 2-åriga 

masterprogram följer helt utbildningsplanen för avancerad nivå och leder till examen Master of 

Science/Architecture (Se Utbildningsplan). Examensarbeten och övriga prestationer utförda av 

masterstudenter respektive studenter antagna till Arkitekturprogrammet bedöms alltså på exakt samma sätt. 

 

Fig 1. Effekten av programutveckling, tex ny utbildningsplan 2011, avläses med tre års fördröjning. 

                                                      
1 Ur Utbildningsplan för KTH Arkitekturprogrammet. Se även  komplett kurslista för KTH Arkitekturprogrammet; Utbildningsplan 

och komplett kurslista för KTH Master of Science/Architecture 

 

 

Programutveckling 

Basnivå och Avancerad nivå 3+2 
 Kandidatexamen     Arkitektexamen 

      Master of Science/Architecture 

  

HT11     VT12  HT12     VT13 HT14     VT14  HT15    VT15  HT16     VT17 
   

Ny utbildningsplan    
implementerad 
2011…     …först avläsbar i       

         Kandidatexamen 2014   …och fullt ut 2017 

http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/om-utbildningen-1.22062
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/master-4-5-1.331587
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/kurslista
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/kurslista
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Kandidatexamen – en viktig kvalitetströskel i ett femårigt program 
Som ett led i vårt kvalitetsarbete har utbildningsplanen genomgått ett antal förändringar under senare år. 

Till stor del har detta handlat om att bemöta yrkesrelaterade förändringar och behov inför en allt större och 

internationell arbetsmarknad för arkitekter. Vi var till exempel först i Sverige med att utveckla 

Bolognamodellen. Liksom många andra arkitekturskolor i Europa eftersträvar KTH Arkitekturskolan att 

basnivån ska ge grundläggande kunskaper om arkitekturämnet och arkitektyrket, i syfte att på avancerad 

nivå tillgodose fördjupning och individuell progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom 

arkitektur och relaterade kunskapsområden. Denna hållning synliggörs i ett av våra förkunskapskrav inför 

Åk4: 

–Studenten ska uppvisa tillräcklig färdighet och förmåga för att självständigt och med adekvat metodik 

genomföra och utvärdera arkitekturprojekt. 

Medan Kandidatexamen härmed förtydligats som en viktig kvalitetströskel för programmet som helhet, är 

vi övertygade om betydelsen av ett sammanhållet femårigt program för att studenten vid Arkitektexamen 

skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som arkitekt.  

KTH Arkitekturskolans mål är högt ställda för att sporra lärare och studenter till excellens och 

samhällsnytta i en utbildning som under många decennier har formats utifrån de olika metoder som 

kännetecknar arkitekturfältets praktikbaserade och designdrivna kunskapsområde. Detta illustreras inte 

minst av vårt sätt att kombinera studiobaserad undervisning (för att utveckla praktisk kunskap i nära 

samspel med erfarna arkitekter, forskare och pedagoger) med mer kunskapsintensiva kurser i särskilt 

utvalda ämnen. I excellensbegreppet innefattar vi även graden av innovativt engagemang för ett hållbart 

samhälle. Arkitekturskolan har, genom sitt särskilda fokus på hållbar gestaltning en särställd roll i KTHs 

övergripande strategi för hållbar utveckling. En särskild rekrytering inom Arkitekturteknik och Hållbar 

gestaltning har gjorts för att bygga upp detta ämnesområde och kommer samtliga studenter i programmet 

tillgodo. 

 

Hög lärartäthet och en utvecklad examinationsprocess 
I undervisningen medverkar drygt 120 lärare med olika slags bakgrund och erfarenhet, varav de allra flesta 

kombinerar en lärartjänst på deltid med praktiserande arkitektverksamhet i Stockholm eller designdriven 

forskning, inte sällan på konstnärlig grund. Kanske är detta nära utbyte mellan forskning, undervisning och 

praktik KTH Arkitekturskolans största kännetecken och drivkraft. För att utveckla praktisk kunskap spelar 

till exempel lärarens handledning av projektarbetet på ritsalen en nyckelroll. Jämförelser visar att vi har 

mycket hög lärartäthet (15 studenter/heltidslärare gäller såväl basnivå som avancerad nivå. Siffran är ren 

lärartid och exkluderar forskning, administration och andra uppgifter.). Att varje student tillhör ett 

lärarlag/studio som arbetar tillsammans i en ritsal stödjer även en unik form av peer-to-peer learning.  

Lärarens roll kan här liknas vid en coach som stöttar och hjälper studenten att hitta ett eget förhållningssätt 

och som vid vissa tillfällen bedömer individens progression av kunskap och färdigheter. Att studenten själv 

tar ansvar för sitt lärande är därför mycket viktigt och att undervisningen på olika sätt uppmuntrar till 

reflektion kring det egna lärandet utifrån de olika färdigheter som studenten erövrar under sitt skissande, 

ritande, och prövande i projektarbetet på ritsal. Ett exempel där studenten ges tillfälle att medvetandegöra 

och artikulera sina erfarenheter är den gängse bedömningsform som tillämpas på arkitekturskolor världen 

över: kritiken.  
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Fig 2. Diploma Days på KTH Arkitekturskolan. Slutkritiken är en lärarledd arkitekturdiskussion som tar sin 

utgångspunkt i studentens gestaltningsarbete och stimulerar till reflektion och artikulation av praktiskt grundade 

kunskaper och färdigheter. Kritiken är en tydligt avgränsad del av examinationsprocessen som för övrigt kombinerar 

projektredovisning, muntlig och skriftlig redovisning. 

KTH Arkitekturskolan har under flera år arbetat med att utveckla kritikformen till ett verksamt pedagogiskt 

verktyg. För att stärka artikulation och självständigt kritiskt tänkande har vi tydliga stöd för att studenterna 

ska reflektera kring det egna arbetet i en utvidgad arkitekturkontext. Inte minst ger Examensdagarna 

(Diploma Days2) ett ovärderligt pedagogiskt utbyte mellan lärare vertikalt och horisontellt i programmet, 

och skapar tillfälle att debattera ämnet och yrket. Vi har därför formulerat olika upplägg för dessa behov i 

programmet (pin-up i ritsalen, delkritik med andra lärarlag, slutkritik med externa gäster osv). Vår slutsats 

är att kritiken även är ett viktigt stöd för lärarens/examinators bedömning av måluppfyllelse, men för att 

uppmuntra att studenterna medverkar i en kvalificerad arkitekturdiskussion bör kritiken inte 

sammanblandas med själva examinationstillfället. I vår strävan efter excellens i utbildningen skiljer därför 

KTH Arkitekturskolan tydligt ut olika examinationsmoment för en examinationsprocess.  

 

Fig 3. En slutredovisning av ett examensarbete omfattar utöver presentationsplanscher vanligtvis modeller, 

skissböcker, en processdagbok, och en skriftlig reflektion kring designprocessen. På avancerad nivå krävs även en 

förstudie, sk Thesis Booklet. I sin muntliga presentation kommenterar studenten allt material och använder inte sällan 

en digital presentation för att sammanfatta sitt arbete.  

                                                      
2 Se gärna hemsidan för dokumentation av kommande Diploma Days 14-18 januari 2013, www.arch.kth.se 

  

http://www.arch.kth.se/
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I sin slutgiltiga bedömning av ett examensarbete gör examinator en sammanvägning av studentens samtliga 

prestationer vid dessa olika moment, med stöd av handledarens bedömning från del- och slutredovisningar 

samt den externa juryns rekommendationer. Det är därför mycket viktigt att notera att materialet som 

bedöms alltid är mycket mer omfattande än de presentationsplanscher som arkiveras digitalt och som ligger 

till grund för den aktuella utvärderingen av våra examensarbeten.  

Som stöd för sin bedömning har lärare och handledare en rad pedagogiska verktyg och mallar som 

framtagits för programmets basnivå och avancerade nivå. Hur dess används beskrivs under varje mål. 

Gästkritiker och jury som medverkar vid examination tar också konkret stöd i KTH Arkitekturskolans 

Bedömningskriterier som framtagits för att bedöma måluppfyllelse och som används tvärs programmet 

sedan 2007, se nedan. 

 

Fig 4. KTH Arkitekturskolans bedömningskriterier, ett stöd för bedömning av måluppfyllelse i relation till utvalda mål  

KTH CDIO och EAE-utvärderingen 
KTH arbetar sedan 2009 med implementering av CDIO-modellen som ett pedagogiskt stödsystem, Skolan 

för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) driver arbetet som framförallt har berört 

kvalitetsutveckling av ingenjörsprogrammen. Eftersom projektet ger lärare tydliga stöd för kursutveckling, 

för kontinuerlig kvalitetsutveckling (Kaizen), och generellt präglar KTHs högskolepedagogiska utbildning 

är det även betydelsefullt för Arkitekturskolan. Syftet är att nå målen i KTHs utvecklingsplan och 

säkerställa att programmen uppfyller de mål som speglar arbetsgivarnas och samhällets behov. Även om 

Arkitekturprogrammet inte har strukturerats enligt CDIO-modellen så har de senaste årens 

utvecklingsarbete lett till ett förtydligande av hur kursmål omsätts i läraktiviteter, till en utveckling av 

examinationsformen och till att medvetandegöra varje enskild kurs roll i programmet som helhet. Vår 

strävan har varit att främja ’det kollegiala samtalet’ i pedagogiska frågor för att etablera en gemensam 

pedagogisk plattform. I föreliggande rapport är det denna gemensamma kollegiala röst som kommer till tals 

när vi gör vår självvärdering utifrån examensarbeten och utvalda lärandemål. Vårt kvalitetsarbete 

uppmärksammades, inte minst, i den kvalitetsutvärdering, EAE, som KTH genomförde 2011 och där den 

externa bedömarpanelen var mycket positiv: 

KTH	Arkitekturskolans	bedömningskritierier	i	relation	till	utvalda	mål

Bidrar till utvalda mål nr

KTH Arkitekturskolans Bedömningskriterier 1 2 3 4 5 6 7 8

Statement of 

intent /        

Formulation of 

design problem 

Is the statement of intent or main question of the project relevant? Diploma 

projects deemed to have a statement of intent with a higher academic ambition 

will be positively rewarded in evaluation. One of the goals of the school is to 

encourage the student to critically reflect and problematise their work in an 

independent manner. X X X X X X

Methodology / 

Context of 

design

How has the project been developed, improved and understood in depth? 

Working methods, strategies and analysis are evaluated, as well as the degree of 

consequence in the decision making process (analysis-discovery-action). Is work 

carried out in an independent manner through awareness and criticality? It is 

important to demonstrate the ability to identify one’s own needs for additional 

knowledge while continuously developing the subject, one’s own competence and 

the depth of the project. X X X X X X X

Social context How does the project relate to the cultural, physical and social contexts? 

Evaluation will focus on the ability to present a holistic approach and to take into 

consideration complex relationships. X X X X X X X

Programme / 

Function

Is the program studied thoroughly and are decisions supported by these studies 

and other related information? Does it fulfill the needs of the user? Evaluation will 

focus on the functionality, order and relationship of spaces, circulation and 

accessibility. A project that demonstrates insight and new interpretations should 

be rewarded. The student should be able to demonstrate an understanding and 

reasoning for the spaces and connections between spaces he/she has created. X X X X X X

Design An evaluation of qualitative aspects of the project. Evaluation will focus on both 

the ability to achieve an artistic form, as well as the level of awareness used in 

working with fundamental architectural concepts; space, movement, structure, 

light, tactility, etc. Innovation and the ability to develop/re-interpret these 

concepts is encouraged. X X X X X X

Technique Technical aspects such as construction, statics, structural principles, material, 

details, indoor climate, sustainability, economy, acoustics, technical building 

systems, etc. will be evaluated. X X X X X X X

Presentation How well does the presentation material represent/communicate the project? 

Written/oral presentation is evaluated. X X x

http://www.kth.se/ece/2.30174/2.30188
http://www.kth.se/ece
http://intra.kth.se/kth-informerar/kvalitetsarbete/eae2011/eae-2011-1.204170
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A good educational structure, combining project-based and theoretical teaching, organising students into 

studios. Good intentions about teachers’ teams, junior-senior pairs, group collaborations and 

interdisciplinary cooperation.  

An open-minded attitude towards teaching methods and new thinking. (…)  

The integration of courses in the project studies is a clear benefit to the programme. Also, the efforts made 

by management to introduce a sharper pedagogic vision, increase pedagogical awareness and clarify the 

responsibilities and decision-making processes, are initiatives, together with the rest of the initiatives from 

the 5 points, which are both productive and useful.3 

Den externa bedömargruppens rapport samt KTH Arkitekturskolans självvärdering av programmet kan 

göras tillgängliga för HSV. Vi har i föreliggande självvärdering valt att framhålla vårt pågående 

programutvecklingsarbete eftersom det tar stöd i tidigare kvalitetsutvärderingar. 

Kvalitetssystem med studentinflytande 
KTH Arkitekturskolan följer generellt KTHs övergripande kvalitetsplanering som innehåller följande 

kontinuerliga processer: 

• KTHs Mellanårsenkät (studenter i Åk3) 

• KTHs Examensenkät (Examinander Arkitektexamen/Master of Science) 

• KTHs Alumnienkät 

• Årskursnämnder med studenter och lärare  

• Programmöte/Programråd 

• Strategiska Utbildningsrådet för KTH Arkitekturskolan med studentrepresentation 

• EAE, RAE mfl kvalitetsutvärderingar med extern bedömning (4-års intervall) 

• KTHs Kursanalys (examinator) 

• Kursutvärdering (se pedagogiska verktyg) 

Studenters upplevelse av stress är vanligt förekommande i konstnärliga utbildningar. För att skapa en bättre 

bild av denna för alla arkitektutbildningar viktiga fråga anlitade vi Psykologiska Institutionen vid 

Stockholms Universitet för en undersökning 2009. En grupp forskare genomförde workshops med olika 

fokusgrupper av KTH Arkitekturskolans studenter och lärare. Resultatet visade att studenterna upplevde att 

vissa otydliga lärandemål orsakar en onödig stress. Detta föranledde oss att se över programmets 

kursbeskrivningar och ett omfattande arbete att framta en ny utbildningsplan för basnivån inleddes. I detta 

arbete medverkade studenterna aktivt och en ny utbildningsplan implementerades 2011. Ett viktigt resultat 

var omfördelningen mellan antalet kurser och projekt för att skapa en större tydlighet vad gäller 

kunskapsbaserat och praktikbaserat lärande. Att vi problematiserar begreppsparet ämnet och yrket och har 

infört kurser som ger studenterna en bredare bild av framtida yrkesmöjligheter är också viktigt. Ett 

ytterligare resultat var en bearbetning av KTH Arkitekturskolans BEDÖMNINGSKRITERIER som nu 

tillämpas i alla årskurser och är ett tydligt pedagogiskt verktyg för studenter och lärare (Jfr Fig 9 och Del 3, 

Fig 17). 

Vi fortsätter att anlita Psykologiska Institutionen för en motsvarande undersökning vartannat år och 

konstaterar att resultatet från undersökningen 2011, liksom Mellanårsenkäten 2012 visar på flera steg i 

positiv riktning. Vi bedömer att den nya utbildningsplanen som implementerades 2011 har stor del i detta. 

Kontinuerlig kvalitetssäkring på basis av Examensarbetet 
KTH Arkitekturskolan har även utvecklat ett eget kvalitetssystem för att tillse en återföring från extern 

bedömning och olika former av studentsamverkan. 

                                                      
3
 Ur den externa bedömargruppens rapport 2011. Se KTHs hemsida http://intra.kth.se/kth-informerar/kvalitetsarbete/eae2011 
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Fig 5. En tydlig återföring till programmet som helhet kan avläsas ur KTH Arkitekturskolans kontinuerliga 

kvalitetssystem. Juryn har ett tudelat uppdrag: bedömning i samband med examination samt bidra med reflektioner 

som underlag för kvalitetsarbete. Denna jurybedömning sker två gånger per år, i samband med examination av 

examensarbetet på avancerad nivå (och motsvarande för basnivån i maj varje år) 

Examinationsprocessen för Examensarbetet inkluderar sedan flera år extern bedömning av en 

nordisk/internationell jury sammansatt av praktiserande arkitekter och arkitekturlärare på konstnärlig och 

vetenskaplig grund. Med stöd i juryns reflektioner kring våra examensresultat vid tre tillfällen varje läsår 

(Kandidatexamen: maj; Arkitektexamen/Master of Science/Architecture januari+juni), i kombination med 

den kvalitetsgranskning som KTH genomförde 2011 (EAE), samt feedback vi erhöll efter en vår ansökan 

inför HSV:s utmärkelse Framstående utbildningsmiljö 2009 (där vi var med fram till slutomgången som en 

av tre miljöer) - gör att vi är ganska väl förtrogna med våra styrkor och svagheter och kontinuerligt 

utvecklar vårt program. Vi vill i detta sammanhang peka på några utvecklingsområden som påverkat 

examinanderna i positiv riktning: 

-  En nära koppling mellan forskning, praktik och undervisning präglad av hög lärartäthet med 

kompetenta och skickliga lärare, gör att studenterna formulerar relevanta frågeställningar grundade i 

en samtida arkitekturkontext. De senaste fem årens satsning på arkitekturforskning i kombination med 

en utveckling av projektundervisningen som grund för nya forskningsprojekt, har lett till en 

kompetenshöjning av fakulteten. Ny relevant arkitekturforskning genomsyrar utbildningen. 

Examinandernas projektval tar ofta sin utgångspunkt i aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt på 

skolan. 

- Ett brett utbud av kurser och föreläsningar, god tillgång till kompetens och expertis liksom viktiga 

samarbetsplattformar på skolan som verkar i Stockholmsregionen (t ex Stadsbyggnadsakademin, 

Materialakademin, Centrum för Hållbart Samhällsbyggande) - gör att examinanderna lättare kan 

skriva in sina arbeten i en aktuell och relevant kontext. 

-      En internationell lärandemiljö där vi utvecklat samarbeten och utbyten med de allra mest excellenta 

lärosätena över hela världen och där utländska studenter står på kö för att ta del av vår tillåtande 

studiokultur – gör att våra examinander lättare kan relatera sina arbeten till en relevant internationell 

diskurs och skapa nätverk inför framtiden.  

Bedömning Bedömning Reflektion 

Studenter      Jury      Handledare 

        EXAMINATION            
 

      Kursanalys 

Kursutvärdering 

Bedömning Reflektion 

Studenter      Jury      Handledare 

        EXAMINATION            
 

      Kursanalys 

Kursutvärdering 
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Rev	Kursplan		
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- Ett förtydligande av lärandemål och förväntningar inför examination på såväl kursnivå som 

examensnivå – har lett till att examinanderna bättre och snabbare kan utveckla sina frågeställningar 

och sina arbetsprocesser. 

 

Målsamverkan genom programmet 
Som nämnts har Kandidatexamen utvecklats till en viktig kvalitetströskel för programmet som helhet. 

Examensarbetet avslutar utbildningen på basnivå och är en egen kurs med tydliga lärandemål. Detta 

innebär att måluppfyllelse i relation till Högskoleförordningen även sker genom andra kurser och 

projektarbeten än just Examensarbetet. I konsekvens med detta har även våra examensarbetare på 

avancerad nivå redan nått många av de utvalda målen tidigare under sin utbildning. Tabellen nedan visar 

målsamverkan för programmets kurser och projekt i relation till utvalda mål. 

 

Fig 6. Tabell. Målsamverkan för obligatoriska på basnivå resp avancerad nivå för det 5-åriga programmet som 

helhet. N.b. Målen är numrerade enligt utvalda mål för resp. examen. Värt att notera är att skriftlig tentamen inte 

används som examinationsform i programmet. I vissa avseenden kan kritiken jämställas med en muntlig 

examinationsform. 

Rumsliga stödsystem för studiobaserad undervisning 
Att varje examinand har en egen arbetsplats i en ritsal och därmed tillhör ett lärarlag (på basnivå) eller en 

studio (på avancerad nivå) bör noteras som mycket viktiga rumsliga pedagogiska stödsystem. KTH har 

även infört en webbaserad plattform, KTH Social (www.kth.se/social), som utvecklats till ett värdefullt 

komplement till ritsalen för samarbetet mellan studenter och lärare. Varje kurs i kurslistan på KTH 

Studentwebben (http://www.kth.se/student/?programme=a&rs=true) har en ’Länk till kurssida på KTH 

Social’ (http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT11/). Läser man till exempel Kurs A11P2B 

ser det ut enligt nedan: 

 

Obligatoriska	kurser	i	Arkitekturprogrammet	i	förhållande	till	de	utvalda	målen

Bidrar till måluppfyllelse för

Basnivå: Examinationsformer: Kandidatexamen: Arkitektexamen samt Master:

Kurskod à hp S:a Kursnamn Åk

Ten-

tamen

Skriftlig 

redovisning

Muntlig 

redovisning

Projekt 

redovsining 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8

A11P1B 8hp 8 Arkitekturprojekt 1:1 Sammansättning, geometri, skala 1 x x x x x x x x x

A11P2B 9hp 9 Arkitekturprojekt 1:2 Landskap, struktur, rörelse 1 x x x x x x x x x

A11P3B 16hp 16 Arkitekturprojekt 1:3 Boende, arbete, klimat 1 x x x x x x x x x x x

A11HIB 7,5hp 7.5 Arkitekturens historia och teori 1: Introduktion till Europ 1 x x x x

A11TEB 7,5hp 7.5 Arkitekturteknik 1 1 x x x x x x x x x

A11IAA 3hp 3 Introduktion till Arkitekturämnet 1 x x x x x x

A11IYA 3hp 3 Introduktion till Arkitektyrket 1 x x x x x x x

A11KOB 3hp 3 Konstnärliga metoder och verktyg 1 1 x x x x x

A11REA 3hp 3 Representation 1: Ritteknik och deskriptiv geometri 1 x x x x x

A21P1C 16hp 16 Arkitekturprojekt 2:1 Struktur, plats, aktivitet 2 x x x x x x x x x x

A21P2B 5hp 5 Arkitekturprojekt 2:2 Tektonik, ornament, transformatio 2 x x x x x x x x x x

A21P3C 12hp 12 Arkitekturprojekt 2:3 2 x x x x x x x x x x

A21HIC 9hp 9 Arkitekturens historia och teori: Arkitektur och modernit 2 x x x x x x x x

A21TEB 9hp 9 Arkitekturteknik 2 2 x x x x x x x x

A21AYA 3hp 3 Arkitekturämnet och Arkitektyrket 2 x x x x x x x x

A21KOB 3hp 3 Konstnärliga metoder och verktyg 2 2 x x x x x x x

A21REA 3hp 3 Representation2: Fabrikation och deskriptiv geometri 2 x x x x x x x

A31P1A 12hp 12 Arkitekturprojekt 3:1 Stadsbyggnad 3 X x x x x x x x x x x

A31P2D 6hp 6 Arkitekturprojekt 3:2 Stadsrum och landskap 3 x x X x x x x x x x x

A31H1A 6hp 6 Arkitekturens historia och teori 3:1 Världsarkitektur 3 x x x x x x

A31H2A 3hp 3 Arkitekturens historia och teori 3:2 Uppsats på grundläg 3 x x x x x x x x x

A31T1A 6hp 6 Arkitekturteknik 3:1 Byggnad, stad, process 3 x x x x x x x x x

A31T2A 3hp 3 Arkitekturteknik 3:2 Byggnad, stad process 3 x x x x x x x x x

A31SFA 6hp 6 Stadens form och teori 3 x x x x x x x x

A31REA 3hp 3 Representation 3: Informationshantering och presentati 3 x x x x x x x

A31KAX 15hp 15 Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 3 x x x x x x x x x x x

180

Avancerad nivå Examinationsformer: för: Arkitektexamen samt Master:

Kurskod à hp Kursnamn Åk

Ten-

tamen

Skriftlig 

redovisning

Muntlig 

redovisning

Projekt 

redovsining 1 2 3 4 5 6 7 8

A42A13 12hp 72 Studioprojekt (2 per termin) 4,5 x x x x x x x x x

A42SEH 3hp 9 Seminariekurser (1 per termin) 4,5 x x x x x x x

A42O1A 3 hp 9 Orienteringskurs (1 per termin) 4,5 x x x x x x x x

A52ARX 30 hp 30 Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 5 x x x x x x x x x x

120

http://www.kth.se/social
http://www.kth.se/student/?programme=a&rs=true
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT11/
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Fig. 7 Exempel från KTH Social:  

https://www.kth.se/social/course/A21P1C/?showolder=true&courseround=2012:2-1#50b8e09cf27654421259ec67 

På KTH Social sker löpande kunskapsåterföring och informationsutbyte mellan studenter, mellan studenter 

och lärare, och mellan lärare. Här läggs gemensam kurslitteratur upp, aktuella referenser, kursuppgifter och 

inlämningar kan laddas upp och olika diskussionstrådar kan följas. Genom att behörigheten kan begränsas 

till de som följer kursen utvecklas KTH Social till ett värdefullt forum även för bedömning och 

examination. Vi utvidgar gärna denna behörighet för att ge HSVs bedömargrupp möjlighet att delta i vårt 

löpande arbete på KTH Social.  

Sammanfattning 
Vi vill tydligt framhålla vår erfarenhet att en alltför hård styrning genom lärandemål riskerar att leda till en 

likriktning bland studenterna som inte överensstämmer med den kreativitetsskapande lärmiljö som en 

arkitekturskola eftersträvar. Vi noterar sedan 3-4 år en tendens, vad gäller examensarbete både på 

Kandidatnivå och Masternivå, att studenterna i ökande grad inriktar sitt mot de lärandemål som formuleras, 

och därmed blir mindre benägna att självständigt utforska nya vägar, ta risker i designprocessen. 

Vi anser att det är vår uppgift att stödja varje student, utifrån en väl definierad kunskapsbas, i ett personligt 

sökande efter designmetodik och ge möjlighet till personlig utveckling och gestaltningsförmåga i en 

undersökande process.  

Vår hållning är därför att Pass (Betyg E) är en lägstanivå och vi verkar för att ständigt höja ribban genom 

att uppmuntra majoriteten av studenter att sträcka sig långt i form av fritt, självständigt och utforskande 

gestaltningsarbete utan givna ramar.  

Nedan sammanfattar vi de åtgärder som under senare år bidragit till att stärka del och helhet: 

  

Programutvecklingsåtgärder 
 En ny utbildningsplan utarbetades för basnivån och implementerades HT11. I linje med 

ovanstående innebär den ett förtydligande av lärandemål som våra studenter ska ha uppnått vid 

Kandidatexamen. Som ett direkt svar på studenternas önskemål om ökad tydlighet infördes till 

exempel fler kurser i programmet, på så sätt att fördelningen mellan studiobaserad undervisning 

(projektarbete) och kurser, nu är ca 60/40 istället för som tidigare 80/20. Detta säkerställer att alla 

studenter som lämnar åk 3 har en gemensam bas av kunskaper och färdigheter. De tydliga 

lärandemålen bidrar även till att förbättra den psykosociala studiemiljön. 

 På avancerad nivå har programutveckling framförallt skett genom en översyn av kursplaner som 

fått tydligare lärandemål och implementering av rutiner för att stärka lärarnas gemensamma 

pedagogiska grund. Under läsåret 12/13 genomförs ett programutvecklingsarbete (Projekt 

Vertikalitet) som underlag för en planerad revidering av utbildningsplanen avseende HT13/HT14.  
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 Genom att urskilja begreppsparet ämnet och yrket har vi lyckats förtydliga att utbildningen 

eftersträvar en symbiotisk dynamik mellan disciplin och profession och förbereder studenterna för 

ett livslångt lärande.  

 Ämnesmässig förstärkning har åstadkommits genom särskilda satsningar inom bl a 

arkitekturteknik, digitala teknologier och verktyg, hållbarhetsämnet och stadsbyggnad som fått ökat 

utrymme i programmet, särskilt på basnivå. 

 Skolan har eftersträvat ett brett utbud av kurser och studios med olika arkitektoniska profiler och 

inriktningar för att skapa en rik mångfald av olika kompetenser, åsikter och förhållningssätt. 

Skolan har utvecklat en betydande interaktion med det omgivande samhället och då inte minst med 

Stockholmsregionen. Vi har kommit att bli en plattform för diskussion och forskning inom 

arkitektur och urbanism - som identifierar och kommenterar de viktiga frågor som politik och 

marknad inte vill eller kan utveckla själva. Tillgången till vetenskaplig och konstnärlig kontext är 

givetvis mycket god i landets huvudstad. Inte minst är tillgången till excellenta praktiker oerhört 

betydelsefull. 

 Kopplingen mellan forskning, praktik och undervisning har förstärkts kraftigt och präglas som 

tidigar nämnts av hög lärartäthet med kompetenta och skickliga lärare. De senaste fem årens 

satsning på arkitekturforskning i kombination med en utveckling av projektundervisningen som 

grund för nya forskningsprojekt, har lett till en kompetenshöjning av fakulteten. Ny relevant 

arkitekturforskning genomsyrar utbildningen. Flera studiolärare med konstnärlig kompetens har 

påbörjat doktorandutbildning under de senaste åren – där de fördjupar frågeställningar som 

uppkommit i undervisningen.  

 Vi tillämpar sedan 2007 en kvalitetssäkrad examinationsprocess som bl a inbegriper extern 

bedömning av varje individuellt arbete. Våra rutiner inför examination Kanditatexamen resp 

Arkitektexamen, liksom för enskilda kurser, har dock ytterligare vässats de senaste åren och 

kommenteras i respektive självvärdering.  

 

Rekrytering och lärarkompetens 
 Vi har ett nära samarbete med ett hundratal praktiserande arkitekter i Stockholm, företrädesvis 

genom tidsbegränsade deltidsanställningar. 

 För att skapa större långsiktighet och bättre förutsättningar för kunskapsutveckling har den nya 

Högskoleförordningen gett oss möjlighet att rekrytera konstnärlig yrkeskompetens genom 

utlysande av nya lektorat och professurer på konstnärlig grund, inte minst inom det så viktiga 

hållbarhetsämnet. 

 Samma förordning har även från och med innevarande år även utlysa adjunktstjänster på 

konstnärlig grund vilket ger betydligt bättre framförhållning och långsiktighet för alla parter. 

 Under de senaste fem åren har nyrekryteringen av lärartjänster på vetenskaplig grund varit mycket 

omfattande. En helt ny fakultet har byggts upp med adjunkter, lektorer, biträdande lektorer och 

professorer. Vårt mål är att alla studenter skall ingå i lärarlag med såväl vetenskaplig, konstnärlig 

och pedagogisk kompetens. 

 Särskild rekrytering inom några områden har lett till att stärka ämnesuppbyggnad i programmet (ex 

Arkitekturteknik, Hållbar gestaltning) 

 Högskolepedagogisk utbildning erbjuds alla lärare och krävs för nyanställningar. 

 Regelbundna kollegiedagar möjliggör en kontinuerlig återkoppling mellan programmets lärare, 

handledare och examinatorer. 

 Genom att utveckla och förtydliga examinatorsrollen så har utbildningen stärkts ytterligare i 

avseende på kvalitetssäkring. 

 

Internationalisering 
 KTH Arkitekturskolan har en stor utbytesverksamhet och samarbetar med flera av de mest 

excellenta universiteten i världen. Under Åk4 är 50% av eleverna utbytesstudenter vilket även 

betyder att våra egna studenter tar ett utbytesår. Under senare år har vi fokuserat än mer på de 
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universitet vi av erfarenhet vet är bra och sagt upp avtalen med de som enligt våra utvärderingar 

inte håller måttet. 

 Arkitekturskolan har även en stor aktivitet av utbyten för våra lärare. Dessa kontakter är inte minst 

värdefulla när lärarna tar med sina studenter på de många studieresor som genomförs under hela 

utbildningen. 

 Arkitekturskolan har nyligen vidgat sina nätverk, vilket bland annat lett till flera nya utbytesavtal 

med framstående universitet i USA. 

 I vår examinationsprocess ingår en extern bedömning av en jury som delvis är internationell, inför 

såväl Kandidatexamen som Arkitektexamen/Master of Science/Architecture. 

KTH Arkitekturskolans pedagogiska verktyg 
 Som stöd för studenternas kunskapsutveckling är undervisningen studiobaserad, vilket innebär att 

på basnivå liksom på avancerad nivå är skolan organiserad i kvalitetsmässigt likvärdiga lärarlag 

respektive studios, som möjliggör olika vägar till examen, utifrån en tydlig kunskapsbas. 

Lärarlagslärares/studiolärares och handledare tillför olika arbetssätt och perspektiv då de möter 

studenten i hans/hennes pågående skiss- och gestaltningsprocess. Deras mycket viktiga roll hänger 

samman med kunskap som grundas i praktiken (tyst kunskap, praktisk kunskap) och inte självklart 

kan artikuleras. Dessa lärandeprocesser är därför pågående och präglas av andra pedagogiska 

verktyg än de som är gängse inom andra kunskapsområden. Här handlar det bland annat om att 

syntetisera, skissa, ifrågasätta, visa, rita, karaktärisera, kontextualisera, bedöma, jämföra och 

referera. Målet är att studenterna i sina lärarlag skall erbjudas pedagogiskt skickliga lärare med 

såväl vetenskaplig som konstnärlig kompetens. 

 Ritsalen och KTH Social är viktiga stödsystem för den studiobaserade undervisningen. 

 Reflektion över nyvunna designerfarenheter – misslyckade som framgångsrika – är ett nyckelord 

vad gäller praktisk kunskapsinlärning. En individuell reflektion har därför lagts in som ett särskilt 

avslutande moment efter programmets kurser och projekt, se ett utdrag i Fig. 8 nedan. Detta 

moment är webbaserat och kombineras med en anonym kursutvärdering, som en åtgärd för att öka 

svarsfrekvensen vad gäller kursutvärdering och tillse ett bättre underlag för den kursanalys som 

samtliga Examinatorer på KTH är ålagda. 

 KTH Arkitekturskolan använder idag ett antal beprövade pedagogiska verktyg som framtagits för 

att stödja lärarna i vår studiobaserade undervisning och säkrar att studenterna når målen inför 

Kandidatexamen, och Arkitektexamen respektive Master of Science/Architecture. Vi listar dem 

kort nedan.  

I del 1 och 3 av de tre självvärderingar som rör vårt program beskriver vi i detalj hur våra 

lärare använder KTH Arkitekturskolans pedagogiska verktyg som stöd för bedömning av 

måluppfyllelse: 

 

• EXAMINATIONSRUTINER 

• BEPRÖVADE KRITIKFORMER: PIN-UP, DELKRITIK, SLUTKRITIK  

• BEDÖMNINGSKRITERIER 

• LÄRARLAGSSTRUKTUR ÅK123/STUDIOSTRUKTUR ÅK45  

• REFLEKTIONSMOMENT OCH KURSUTVÄRDERING 

• HANDLEDNING, PROGRESSIONSBEDÖMNING, TIDIGA VARNINGSSIGNALER & 

ÅTERKOPPLING 

• PORTFOLIO 

• THESIS BOOKLET 

• FRIVILLIGA KURSER (TILL EXEMPEL STUDIERESA) 
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Fig 8. Ur webformuläret för Reflektionsmomentet, ett obligatoriskt inslag i programmet som helhet, och som följs av 

en frivillig anonym kursutvärdering. 

REFLEKTIONSMOMENTET  
FINAL REFLECTION 
 
Som ett sista moment ber vi dig reflektera över ditt eget lärande.  
As a final assignment, we ask you to reflect on your own learning. 
 
Avslutande obligatoriskt moment inom samtliga kurser och projekt i 
Arkitekturprogrammet. Införs under läsåret 2011/12 och utvärderas därefter.  
[A final compulsory assignment that concludes every course and Studio 
Project across the Architecture Programme. Introduced during the academic 
year 2012/13, and subsequently evaluated.] 
 
1. Välj 2 nyckelord som varit centrala för dig under kursens/projektarbetets 
gång. Använd dessa begrepp för att kort beskriva ditt lärande   
[Choose 2 keywords which were important to you during your course/project 
work. Use these concepts to briefly describe your learning] 
 

Nyckelord 1 /Keyword 1 
…..  

 

Nyckelord 2 /Keyword 2  
… 

 
2. Välj 2-3 referenser från arkitekturens område med anknytning till 
kursen/projektarbetet du nyss avklarat. Referenser kan vara byggnader, 
arkitekturprojekt, arkitekter, eller konstnärliga arbeten/utövare i Sverige och 
utomlands eller annat. Beskriv kort hur du upplever att dessa har påverkat ditt 
arbete i kursen/projektet  [Select 2-3 architectural references with a relation to 
the course/project work you have just completed. References can be 
buildings, architectural projects, architects or artistic works/practitioners in 
Sweden or abroad). Write a short text about how you feel that these 
references have influenced your work in the course/project.] 
 

Referenser med anknytning till kurs/projektarbetet [References with a 
connection to the course/project] 
… 

 
Till sist ber vi dig om följande för att bidra till att förbättra skolans kurser 
och projekt: Följ nedanstående länk och fyll i den anonyma 
kursutvärderingen. Dina svar ligger till grund för en kursanalys som din 
examinator är ålagd att genomföra. Vi är därför tacksamma för din hjälp!  
[Finally, we ask you to contribute to the improvement of courses and projects 
at the school. Please use the link below to complete an anonymous 
questionnaire. Your response will form a basis for a course analysis that your 
examiner must carry out. Thanks for your help! 
 
/KTH Arkitekturskolans programledning  
/KTH School of Architecture, Programme Management 
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Del 1 

Examensmål 1
4
 

ARKITEKTEXAMEN För arkitektexamen skall studenten visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga 
grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete 
MASTER För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 
inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området 
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

 

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Arkitekturprogrammet 

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Master of Science/Architecture 

 

Arkitektutbildningen på KTH präglas redan under det första läsåret av såväl arkitekturämnet (den vetenskapliga 
diskurs som introduceras genom kursen Introduktion till Arkitekturämnet) som arkitektyrket (den konstnärliga 
och praktikbaserade diskurs kring professionen som introduceras genom kursen Introduktion till Arkitektyrket), 
där studenterna möter företrädare för arkitekturämnets olika inriktningar på skolan och får en grundläggande 
kunskap och kritisk förståelse för hela området. De grundläggande kunskaperna byggs på med kunskapsintensiva 
kurser i Arkitekturteknik 1-3, Arkitekturens historia och teori 1-3, Representation 1-3, Stadens form och teori och 
Konstnärliga metoder och verktyg 1-2. Under de tre första åren genomför studenterna nio olika Arkitekturprojekt 
- med det avslutande Examensarbetet som höjdpunkt inför Kandidatexamen. Genom denna sekvens av olika 
(avseende skala, program, metod, sammanhang, representation mm) Arkitekturprojekt som leder mot 
examensmålet lär sig studenterna att tillämpa och förhålla sig till områdets vetenskapliga och konstnärliga 
grunder.  

När studenterna därefter fortsätter sin utbildning på avancerad nivå (ofta efter ett praktikår) så har de utvecklat 
en gedigen grund att stå på och kan fördjupa sig både avseende inriktning och specialistkunskap. Studenterna 
väljer inför Åk 4 en av 11 olika studios (ca 20 studenter i varje studio) med olika inriktning och profil (Se hemsidan: 
Studios 2012-2013). Varje valbar studio erbjuder sex obligatoriska arkitekturprojekt: Studioprojekt med koppling 
till studiolärararnas forskning och/eller konstnärliga och praktikbaserade utvecklingsarbete. Många relevanta 
frågeställningar utvecklas i symbios mellan lärare och student. Vi vill framhålla att lärarens främsta uppgift är att 
hjälpa studenterna att utveckla ett självständigt förhållningssätt till såväl ämnet som yrket. Samtliga 
Studioprojekt som genomförs i studion bidrar härmed till måluppfyllelse enligt Högskoleförordningen och EU-
direktivet. Studios kan i detta avseende beskrivas som generella men ger studenten ändå en möjlighet att 
specialisera sig under ett eller två år. Tre Orienteringskurser och tre valfria forskningsbaserade Seminariekurser 
bidrar ytterligare till fördjupad teoretisk kunskap främst inom arkitekturens historia och teori och inom 
arkitekturteknikområdet.  

 

Eftersom det enskilda examensarbetet är ett självständigt arbete (ofta med hög grad av specialisering och 

djup) så innebär det att vissa arbeten kan vara svåra att bedöma utifrån alla examensmål. Allmänt kan 

konstateras att det i flera examensarbeten därför saknas en del grundläggande information i det material 

som arkiverats, varför måluppfyllelse i vissa fall är svår att bedöma i efterhand. Lärare, jury och 

Examinator har dock haft tillgång till en mer omfattande muntlig och skriftlig presentation, och fysiskt 

material som modeller och härutöver JURY UTSKICK, THESIS BOOKLET. Vad gäller måluppfyllelse 

urskiljer vi därför tre olika förhållningssätt 1) Att erhållna insikter visas i det genomförda projektet, vilket 

kan avläsas av en expert eller lärarkompetens 2) Att erhållen kunskap säkras genom att vissa explicita 

kursmoment är examinerade tidigare i programmet, och även säkras genom HANDLEDNING, 

PROGRESSIONSBEDÖMNING; och 3) Att projekten bedöms sakligt av jury enligt KTH 

Arkitekturskolans BEDÖMNINGSKRITERIER och därmed säkrar kunskapsinnehållet. Vi illustrerar dessa 

tre förhållningssätt nedan: 

                                                      
4 Mål 1 för Arkitektexamen resp Masterexamen är snarlika och vi har gjort en gemensam analys för dessa mål, eftersom vi under 

programmets avancerade nivå hanterar studenterna helt lika. 

http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/kurslista
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/kurslista
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A11IAA
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A11IYA
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/studios/the-studios-2012-2013-1.330191
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT09/arskurs4
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/orienteringskurs
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/orienteringskurs
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1) Exemplet Pedagogiska rum för barn illustrerar ett väl genomfört arkitekturprojekt, vilket i hög 

upplösning, med precis redovisning av tektoniska detaljer, rumslig organisation, ljusföring och 

funktionalitet visar tydligt att studenten behärskar områdets konstnärliga grund, samt besitter 

fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer. 

Det aktuella examensarbetet visar direkt på att studenten genom sin utbildning har uppnått dessa 

delar av de två uppsatta målen. Vad gäller att visa på kunskap om områdets vetenskapliga grund 

som insikt i relevant forsknings och utvecklingsarbete kan man säga att arbetet mer indirekt 

indikerar en tillfredsställande kunskap på dessa områden, detta genom adekvat 

bakgrundsbeskrivning, adekvat val av pedagogisk grund för gestaltning samt adekvata val av 

diagram för påvisande av projektets effekter på omgivning och dess funktionalitet i vid bemärkelse.  

2) Projektet Vinterträdgård i norra Sorgenfri är ett examensarbete som utgör ett adekvat svar på en 

arkitektonisk och landskapsmässig gestaltningsuppgift och tydligt visar på goda insikter i områdets 

konstnärliga grund, och även på fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och 

utveckling av bebyggelsemiljöer. Vad gäller att visa på kunskap om områdets vetenskapliga grund 

som insikt i relevant forsknings och utvecklingsarbete kan man dock säga att arbetet endast indirekt 

indikerar en tillfredsställande kunskap på dessa områden, detta framförallt genom adekvat 

beskrivning av projektets förutsättningar.  

3) Exemplet Papauara – From Favela to Urban Field House utgör i sig själv ett tydligt svar på en 

stadsbyggnadsproblematik, planprocess och gestaltningsuppgift och visar tydligt att studenten 

behärskar områdets konstnärliga grund, samt besitter fördjupad kunskap om arkitektonisk 

gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer. Vad gäller att visa på kunskap om 

områdets vetenskapliga grund som insikt i relevant forsknings och utvecklingsarbete indikerar 

arbetet en tillfredsställande kunskap på dessa områden. Detta visas genom adekvata citat och 

referenser, adekvat problembeskrivning, tydliga diagram, planer och sektioner som visar på en god 

förståelse av frågornas komplexitet och lösningarnas variabilitet. Vid slutkritik fångas dessa enkelt 

upp i de BEDÖMNINGSKRITERIER som används. 

Målet kan delas upp för en närmare värdering av måluppfyllelse: Insikter i områdets konstnärliga grund är 

centralt på KTH Arkitekturskolan och att samtliga utvalda examensarbeten når detta mål kan bedömas 

genom att granska projektresultatet. Måluppfyllelse förutsätter här expertbedömning och kan inte ske 

utifrån checklista eller bedömningskriterier enbart. Det bör också påpekas att studenten strävar mot detta 

mål genom ett stort antal designprojekt som genomförs i studiobaserad undervisning och inbegriper 

bedömningsmoment av dessa slag. Detta är alltså ett mål som kontinuerligt följs upp i utbildningen och 

även starkt finns med i examensarbetet. Det är viktigt att betona att KTH Arkitekturskolan inte förutsätter 

att resultatet av examensarbetet ska vara ett typiskt 'byggnadsprojekt' för att insikter av detta slag ska kunna 

påvisas. Det handlar mer om att projektet innehåller tydliga gestaltningselement och använder sig av 

arkitektonisk gestaltningskompetens på ett tillfredsställande sätt.  

Kunskap om områdets vetenskapliga grund som insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete är 

ibland vagt redovisat i examensarbetena (se punkt 2 ovan). I de flesta fall visar examensarbetena en god 

allmän orientering i kunskapsläget men det saknas helt eller delvis explicita referenser. Detta är ett mål som 

på sikt bör bli mer avläsbart i examensarbeten och som framförallt handlar om att i 

STUDIOSTRUKTUREN säkra en tydlig kunskapsdiskussion bland lärare och med studenter, genom att 

lägga in ett antal tydliga moment i gestaltningsprojekten, där frågan om kunskapsutveckling och 

förhållande till tidigare kunskap inom det område som berörs av projektet behandlas. Vi konstaterar att våra 

examensarbeten följer generella konventioner nationellt och internationellt avseende arkitekturprojekt, där 

vetenskapliga referenser, explicit framhållande av jämförbara projekt, explicit framhållande av 

kunskapsdimensionen i projektet, inte är regel utan snarare undantag. Istället visar arkitekter sin kompetens 

och orientering genom att presentera ett riktigt väl genomfört projekt, vilket testas mot kunniga kritiker i 

jurysituationen. Det bör påpekas att det i denna slags bedömning är möjligt att avslöja om projektet inte är 

väl underbyggt kunskapsmässigt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att våra examensarbetare har uppnått målet under sin utbildning, även om 

det inte är fullt avläsbart i varje enskilt examensarbete. 
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Pågående kvalitetsutveckling: 
På basnivå finns idag kurser som på ett tillfredställande sätt bidrar till måluppfyllelse (Se Inledning och Fig 

6). Innevarande läsår har följande åtgärder genomförts på avancerad nivå: 

Tydligare satsning på en väl framtagen THESIS BOOKLET: Studenterna behöver från början förberedas 

ännu bättre på att identifiera forskningsaspekter i sitt arbete, både i förhållande till aktuell forskning och det 

område ett aktuellt gestaltningsprojekt berör, liksom i förhållande till de moment av forskning och 

kunskapsuppbyggnad som ligger i själva gestaltningsprocessen.  

REFLEKTIONSMOMENTET som införts som ett obligatoriskt moment i utbildningen. HANDLEDNING 

– Varje studio inför ett handledningsmoment där en enkel kunskapsöversikt ska redovisas, vilken aktuell 

forskning finns på området. Dessa referenser ska sedan anknytas till på tydligt sätt i redovisningen av 

projektet. Referenser kan följa konventionen från vetenskaplig forskning (såsom uttryckt i artiklar eller 

andra publikationer) eller utgöra referenser till andra arkitekturprojekt som på olika sätt berört liknande 

frågeställningar som studenten arbetar med i sitt aktuella projekt. 

STUDIOSTRUKTUREN – Varje studio identifierar ett antal nyckelreferenser för sin inriktning och sitt 

arbetssätt.  

 

 

  



   

16 

 

Examensmål 2
5
 

ARKITEKTEXAMEN För arkitektexamen ska studenten visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens 
teori och historia, som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av 
bebyggelsemiljöer samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa 
MASTER För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen  

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Arkitekturprogrammet 

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Master of Science/Architecture 

 

Redan på utbildningens basnivå introduceras arkitekturens historia och teori, först i relation till den europeiska 
kontexten och urbanismens framväxt, därefter till världsarkitekturen i alla dess olika delar, vidare genom 
modernismen och fram till nutid. Till Kandidatexamen hör en längre uppsats i arkitekturens historia och teori som 
anknyter till det egna projektarbetet. Genom tre Orienteringskurser och tre valfria Seminariekurser på avancerad 
nivå ges studenterna i åk 4 och 5 en fördjupad teoretisk kunskap främst inom arkitekturens historia och teori. 
Området tillämpas ofta i studenternas val av examensarbete så till vida att projektarbeten behandlar en historisk 
kontext inte sällan i form av restaurering, transformation, omprogrammering, fastighets- eller stadsutveckling. 

Utbildningen är därmed strukturerad för att stödja en progression av kunskap och färdigheter: på avancerad nivå 
når studenterna når fördjupning avseende gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer inom 
samtliga elva studior på avancerad nivå (Se hemsidan: Studios 2012-2013). De processer, metoder och 
författningar som påverkar dessa varierar från projekt till projekt – men centralt är alltid att utveckla processer 
och metoder, liksom att kritiskt granska de bestämmelser och författningar som tillämpas. Genom att 
Arkitekturprojekten på basnivå etablerat en bred kunskapsgrund avseende relevanta processer, lagar och normer 
och hur de tillämpas praktiskt, så sker metodutveckling specifikt i de olika Studioprojekten. Som konkreta 
exempel kan nämnas Studios som leds av professorerna Anders Wilhelmsson (Gestaltningsprocesser) och Ulrika 
Karlsson (Digitala metoder och verktyg). 

 

Det finns likheter mellan mål 1 och 2 som gör att delar av diskussionen i föregående avsnitt även relaterar 

till detta mål. Även här kan målet med fördel delas upp, eftersom bedömningen av måluppfyllelse relaterat 

till arkitektonisk gestaltning och utveckling av bebyggelsemiljö är lätt att avläsa i de arkiverade 

examensarbeten. Ritningar och illustrationer visar just detta och lärarens egna kompetens/erfarenhet är 

central för att kunna bedöma djup och innehåll, särskilt avseende processer, metod och författningar. 

Måluppfyllelse bedöms därför både under hand och vid examination. 

Vad gäller kunnande och förståelse av arkitekturens teori och historia så kräver bedömning av 

måluppfyllelse den slags muntliga redovisning som är en del av examination och KRITIK: PIN-UP, 

DELKRTIK, SLUTKRITIK. Jury eller lärare bedömer då hur projektet positionerat sig i förhållande till 

teori och arkitekturhistoria genom att ställa särskilda kontrollfrågor under kritiktillfället för att säkra att 

medvetna och genomtänkta ställningstaganden gjorts. Denna bedömningsmetod är också central under hela 

handledningsperioden. 

Vi kan här använda exemplet Pedagogiska Rum för barn som ett typexempel. Vad gäller kunskap om 

arkitekturens teori och historia är denna inte direkt påvisad i detta projekt. Detta ämne är emellertid på ett 

tydligt sätt representerat i utbildningen i form av kurser som löper vid sidan av Arkitekturprojekt och 

Studioprojekt. Studenterna examineras mot denna del av examensmålet redan på basnivå (Se Fig 6). Det 

fins inget i projektet som antyder bristfälliga kunskaper på detta område. Vad gäller kunskap i processer, 

metoder och författningar redovisas genom projektet en del insikt i dessa frågor, men det saknas som ovan 

nämnts en del kringinformation kring planläge, program och verklighetsanknytning som kunde klargjort 

detta på ett mer tillfredsställande sätt. 

I exemplet Papauara - From Favela to Urban Field House vet vi att studenten varit på plats, genomfört 

intervjuer och workshops med de boende, även om det inte klart framgår ur materialet. Arbetet är dock i 

övrigt mycket rikt i dels hur det åskådliggör med både praktiska och teoretiska referenser en högaktuell 

                                                      
5 Mål 2 för Arkitektexamen resp Masterexamen uppvisar stora likheter och vi har gjort en gemensam analys för dessa mål, 

eftersom vi under programmets avancerade nivå hanterar studenterna helt lika. 

http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/kurslista
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/kurslista
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/studios/the-studios-2012-2013-1.330191
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stadsbyggnads och arkitekturproblematik och i ett avgränsat exempel visar på konkreta möjligheter med en 

öppenhet samtidigt för olika alternativa scenarios avseende familjekonstellationer och behov. Vad gäller 

kunskap om arkitekturens teori och historia visas denna indirekt genom val av referenser och konceptuella 

bilder i problembeskrivningen. Denna del av examensmålet bör därigenom kunna bekräftas genom tidigare 

examination, oavsett om studenten följt Arkitekturprogrammet vid KTH eller på en annan arkitekturskola. 

Vad gäller kunskap i processer, metoder och författningar redovisas genom projektet god insikt i dessa 

frågor, men det saknas en del väsentlig kringinformation kring det specifika projektets verkliga kontext och 

studentens egna engagemang på plats vilket ytterligare kunde klargjort detta på ett mer tillfredsställande 

sätt. Här måste vi betona att en student som väljer att utforska en plats utanför Sverige förväntas redogöra 

för likheter och skillnader på så sätt att en kvalificerad diskussion om lokala planeringsförutsättningar, och 

författningar utifrån den allmänna expertkompetens som vår jury och handledare besitter. Med tanke på det 

stora antal utbytesstudenter som vi examinerar, bör även noteras att vi tar motsvarande hänsyn till att en 

student med bakgrund från annat land har begränsad kunskap om författningar i Sverige. 

Ytterligare ett fall är när en student utforskar en plats där regelverk saknas, som till exempel fallet Nya 

Guinea, där projektet Dendron forskningsstation just utvecklar ett regelverk utifrån en särskild metodik och 

vissa gestaltningsförutsättningar. Studion i vilken studenten arbetar, Performative Design Studio, har 

framtagit ett eget pedagogiskt verktyg som de kallar Design Techniques och som stärker studenternas 

måluppfyllelse vad gäller fördjupad kunskap kring arkitektonisk gestaltning. Detta är tydligt avläsbart i det 

nämnda projektet och i projektet Sailing School at Lidingö. 

Ett annat verktyg som lärare återkommer till för att bedöma måluppfyllelse under processen är THESIS 

BOOKLET.  

Sammanfattningsvis kan sägas att våra examensarbetare har uppnått målet under sin utbildning, även om 

det nödvändigtvis inte är fullt avläsbart i examensarbetet. 
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Examensmål 3 ENDAST MASTER  
För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, 
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information  

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Master of Science/Architecture 

 

Arkitektutbildningen på KTH genomsyras av en strävan att studenterna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt som 
en grund för analys och syntetisering. Förmågan att sammanfatta och avväga en mängd olika, och ofta även 
motstridiga, krav är den kompetens som kanske är mest kännetecknande för arkitekturämnet och arkitektyrket. 
Denna arkitektkompetens måste ständigt övas och vidareutvecklas genom relevanta projekt och artikuleras i text 
och bild. Måluppfyllelse avseende Examensmål 3 präglar därför hela basutbildningen och samtliga kurser och 
Studioprojekt på avancerad nivå. När studenten ställs inför nya gestaltningsuppgifter av olika slag sker en 
kontinuerlig träning som är nödvändig för att utveckla kompetens att hantera komplexa frågeställningar och 
situationer, ofta utifrån begränsad information. Studenterna utvecklar även en förmåga till kritisk och självständig 
uppgiftsformulering i sina olika gestaltningsprojekt – liksom i det avslutande examensarbetet – på sätt som svarar 
mot Examensmål 3.  

 

Mål 3 är ytterligare ett exempel där måluppfyllelse bedöms utifrån ett större perspektiv än vad som är 

avläsbart i en arkiverad presentation. Ett nyckelord för bedömningen är samtalet. Här kan 

ritsalshandledning och muntlig redovisning nämnas som tydligs stöd för examination, tex vid KRITIK: 

PIN-UP i ritsalen, DELKRITIK och SLUTKRITIK. Upprepade kritiktillfällen ger studenten möjlighet att 

vässa sin förmåga att artikulera, sammanfatta och integrera komplexa frågeställningar.  

Verktyg som lärare använder för att bedöma måluppfyllelse under processen är HANDLEDNING, 

PROGRESSIONSBDÖMNING, TIDIGA VARNINGSSIGNALER (som kan föranleda särskilda åtgärder, 

tex i form av handledning eller frivilliga kurser). Enskilda samtal med studenten är väsentliga och sker 

förutom i ritsalen, vid individuell reflektion efter examination av Studioprojekt. Gemensamma diskussioner 

i studion är likaså betydelsefulla. 

STUDIOSTRUKTUREN är därför ett betydelsefullt verktyg i programmet eftersom det skapar 

förutsättning för en förtroendeskapande dialog och arkitektursamtal mellan student och lärare. 

Studiolärarna inblandade i exemplet The Farm, hänvisar just till detta då kunnat avläsa att studenten har 

nått hög måluppfyllelse under de två åren i studion och att projektet är exemplariskt vad gäller systematisk 

integration av tekniska odlingssystem och de rumsliga förutsättningar dessa har. 

Mål 3 har flera likheter till mål 7 varför vi även hänvisar till denna värdering. 

Sammanfattningsvis kan sägas att våra examensarbetare har uppnått målet under sin utbildning, även om 

det inte alltid är fullt avläsbart i examensarbetet. 

  

http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/kurslista
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Examensmål 4
6
 

ARKITEKTEXAMEN För arkitektexamen skall studenten visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes 
kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar 
inom arkitekturens och samhällsbyggandets område 
MASTER För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och 
formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Arkitekturprogrammet 

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Master of Science/Architecture 

 

Under de tre första åren genomför studenterna nio olika längre arkitekturprojekt varav åtta genomförs 
individuellt. I dessa olika (avseende skala, program, metod, sammanhang, representation mm) Arkitekturprojekt 
lär sig studenterna att tillämpa och förhålla sig till områdets vetenskapliga sammanhang och konstnärliga 
grunder. De givna ramarna varierar från projekt till projekt och är valda för att ge en heltäckande kunskapsbredd 
för basnivån. Det första årets Arkitekturprojekt fokuserar experiment, grundläggande arkitekturbegrepp, 
grundläggande analys- och skissmetoder, och leder till grundläggande måluppfyllelse av mål 4. Dessa tre 
Arkitekturprojekt benämns Sammansättning, geometri, skala; Landskap, struktur, rörelse resp. Boende, arbete, 
klimat. Det andra årets Arkitekturprojekt tillägnas mer avancerade metoder och mer komplexa uppgifter med en 
betoning på tektonik och gestaltning (Struktur, plats, aktivitet (uppgiften: en brandstation); Tektonik, ornament, 
transformation resp. Material, rum, detalj) I Åk 3 behandlas Stadsbyggnad i ett projektarbete i grupp samt 
gestaltningsprojektet Stadsrum och landskap vilket föregår Examensarbetet och utgår från en komplex 
arkitekturuppgift med givna förutsättningar. Även om ramarna till stor del formuleras utifrån utbildningsplanens 
mål och lärarlagslärarnas uppgiftsbeskrivning, så uppmuntras studenterna till att utveckla ett eget reflekterande, 
och pröva ett kritiskt och självständigt förhållningssätt i relation till sin egen gestaltningsprocess. 
Lärarlagslärarens viktigaste uppgift är att stödja studenterna i denna progressiva utveckling. 

 

När studenterna härmed nått den avancerade nivån så har de till stor del nått måluppfyllelse avseende mål 

4. Varje valbar studio erbjuder då fördjupning genom sex olika arkitekturprojekt i enlighet med vad som 

tidigare beskrivits under mål 1-2. Vi vill igen framhålla lärarens roll i att hjälpa studenterna själva utveckla 

ett kritiskt och designdrivet forskningsinriktat förhållningssätt till sin egen gestaltningsprocess. Vi har 

tidigare betonat att de olika studiorna kan ses som forskningsplattformar med olika inriktningar som 

genererar relevant och excellent ämnesutveckling. 

Hög måluppfyllelse avseende mål 4 är en generell strävan på KTH Arkitekturskolan som även reflekteras i 

våra förkunskapskrav till Åk 4 (se Inledning) och de förbättringsåtgärder som införts senaste läsåret (se Del 

3). Bedömning av måluppfyllelse sker således till stor del under hand genom hela programmet med stöd av 

• REFLEKTIONSMOMENT OCH KURSUTVÄRDERING • HANDLEDNING, 

PROGRESSIONSBEDÖMNING, TIDIGA VARNINGSSIGNALER & ÅTERKOPPLING • FRIVILLIGA 

KURSER • KRITIK: PIN-UP, DELKRITIK, SLUTKRITIK och slutexamination.  

Här finns likheter med vår analys av mål 1 och 2, men några tydliga skillnader kan noteras. I synnerhet kan 

THESIS BOOKLET nämnas som ett verktyg där studenten visar hur frågeställningen har formulerats. 

Detta är på examensnivå mycket väsentligt och bland de åtgärder som vidtagits kan nämnas THESIS 

BOOKLET SEMINAR som en möjlighet att ytterligare stödja studenten i att självständigt och kreativt 

formulera förutsättningarna för den gestaltningsuppgift som ska genomföras.  

Förmågan att formulera ett designproblem bedömer vi som mycket central i mål 4 och ger uttryck för 

mycket av den självständighet som våra studenter bör ha uppnått vid examensarbetet. Denna är 

förhållandevis lätt att avläsa ur de examensarbeten som finns i urvalet och vi använder några exempel. 

I projektet Ett hotell i det gotländska landskapet har studenten genomfört en översiktlig analys av lokal 

bebyggelsehistoria som informerat ställningstaganden i den arkitektoniska utformningen. Handledaren har 

                                                      
6 Mål 4 för Arkitektexamen resp Masterexamen uppvisar stora likheter och vi har gjort en gemensam analys för dessa mål, 

eftersom vi under programmets avancerade nivå hanterar studenterna helt lika. 

http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/kurslista
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/kurslista
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A11P1B
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A11P2B
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A11P3B
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A11P3B
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A21P1C
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A21P2B
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A21P2B
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A21P3C
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A31P1A
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A31P2D
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A31KAX
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använt ett flertal av de nämnda verktygen för att stötta brister vad gäller självständighet och designmetodik, 

då studenten under projektets gång visat en osäkerhet vad gäller vägval. Å andra sidan har studenten i sitt 

arbete visat på ett starkt växelspel mellan analytisk och kreativ förmåga, i synnerhet kopplat till innovativt 

tänkande som stämmer väl överens med den hållbarhetsinriktning i den studio hon tillhört: Sustainable 

Design Studio. Resultatet är en översiktlig hållbarhetsstrategi i form av vattenteknik, baserad på känd 

teknik, som integrerat med den arkitektoniska gestaltningen och härmed kan bedömas nå målet i sin helhet. 

Exemplet Lek i landskap är ett samarbete mellan två studenter som därmed ställer frågan kring 

självständighet på sin spets. Ingen uppdelning vad gäller arbetsinsatsen har redovisats, och kan inte heller 

avläsas. Med stöd av handledaren satte studenterna som ett särskilt mål att undersöka hur långt man kan gå: 

det skulle inte gå att urskilja vems hand som gjort vad. Det kan framstå som ett knapphändigt material att i 

efterhand bedöma. Därför bör noteras att utöver de arkiverade planscherna fanns en omfattande THESIS 

BOOKLET, en redigerad beskrivning av designprocessen samt en ambitiös film om projektet. Handledaren 

kunde bedöma att förmågan att självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och 

skapande uppgifter uppnåtts med god marginal redan under årskurs 4, och såg därför inga hinder att de 

båda studenterna prövade sitt samarbete. THESIS BOOKLET kompletterades med en särskild projektplan 

som angav formerna för samarbetet; under HANDLEDNING på ritsal gjordes en kontinuerlig bedömning 

att båda arbetade. Det kan även noteras att studenterna genomförde en egen STUDIERESA till Portugal för 

att studera närliggande arkitekters formvärld.  

Sammanfattningsvis kan sägas att våra examensarbetare har uppnått målet under sin utbildning, även om 

det alltid inte är fullt avläsbart i examensarbetet. 

 

Pågående kvalitetsutveckling 
Som noteras i Del 3 har vi under senaste läsåren vidtagit flera åtgärder särskilt vad gäller 

handledningsrutiner, examination och arkivering som stärker avläsbarhet avseende mål 4:  

Studenterna redovisar en processdagbok och en textreflektion kring designprocessen; handledare 

dokumenterar handledningen, ett självreflektionsmoment har införts efter kurser och projekt i programmet 

som helhet, Thesis Booklet Seminar, som stöd för planering och för att vässa frågeställning (se Del 3 för 

beskrivning). 

Ny utbildningsplan för basnivån implementerades 2011 och säkrar bred måluppfyllelse inför Åk 4 vilket 

ger förutsättningar för ett smalt, fördjupande examensarbete inom avgränsade eller specifika områden. En 

tydlig kvalitetströskel inför Åk 4 finns som garanti för att studenterna har erövrat grundläggande 

färdigheter (se Inledning för beskrivning). 

Vid önskemål att genomföra examensarbete som samarbete, ska en ansökan lämnas till Programansvarig 

som kan bevilja undantag från självständigheten om måluppfyllelse kan påvisas. 
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Examensmål 5 
För arkitektexamen skall studenten visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska 
principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk 

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Arkitekturprogrammet 

 

ENDAST ARKITEKTEXAMEN  

Under det första läsåret på basnivån introduceras Arkitekturteknikämnet - som ger en bred översikt av det 
byggnadsinriktade ämnesområdet som helhet vilket bidrar till måluppfyllelse redan tidigt i utbildningen. Ämnet 
inkluderar bl a materiallära, konstruktionslära, strukturdynamik, inneklimat, yttre klimat, geologi, 
byggnadsekologi, byggnadsakustik och brandsäkerhet. Undervisningen baseras delvis på relevanta fallstudier. 
Under det andra året förskjuts fokus till olika tekniska system, trafik och transporter, belysningslära, tektonik och 
mot mer komplexa byggsnitt, knutpunkter och detaljer. Under årskurs tre behandlas de tekniska systemen i en 
urban skala där det hållbara samhällsbyggandet står i fokus – och där byggprocessen i alla dess delar diskuteras. I 
examensarbetet skall studenterna visa att de har tillräcklig teknisk kunskap såväl i teori som i praktisk 
tillämpning. Under alla tre åren i basutbildningen har studenterna tillgång till såväl kunniga civilingenjörer som 
arkitekter i sina lärarlag så att den teoretiska kunskapen kontinuerligt implementeras och prövas i 
projektundervisningen. Även ämnet Arkitekturens historia och teori innehåller en hel del moment som berör 
byggnadsteknisk historia och utveckling. Ämnet Representation innehåller flera kopplingar till digital fabrikation 
och parametrik.  

På avancerad nivå erbjuds tre Orienteringskurser och tre valfria forskningsbaserade Seminariekurser som ger 
fördjupad teoretisk kunskap inom arkitekturteknikområdet – inte minst behandlas frågan om hur vårt befintliga 
byggnadsbestånd skall utvecklas. Som tidigare beskrivits erbjuder varje valbar studio sex olika arkitekturprojekt: 
Studioprojekt på avancerad nivå (Se kurslista samt hemsidan: Studios 2012-2013). Många relevanta tekniska och 
fysikaliska frågeställningar utvecklas i samarbete mellan lärare och student. Även på avancerad nivå får 
studenterna handledning av konstruktörer mfl konsulter.  

 

Liksom är fallet med flera andra mål gäller att måluppfyllelse i vissa fall är svår att utläsa utifrån det 

begränsade arkivmaterialet. Kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer är inte heller 

något som måste redovisas i ett examensarbete utan som examineras i ett flertal kurser under programmet 

(se Fig 6). Ytterligare en faktor är att studios på avancerad nivå har olika inriktningar och arbetar med 

teknikrelaterade mål på olika sätt. Detta är en medveten strategi för att under utbildningens avancerade nivå 

erbjuda fördjupning (se Inledning samt Del 3). I de fall examensarbetet handlar om ett byggnadsprojekt är 

det emellertid påfallande lätta att avläsa måluppfyllelsen i relation till mål 5. Vi ger några exempel: 

 

Projektet Ceremonihuset är ett representativt arkitekturprojekt på en adekvat nivå vad gäller svårighetsgrad 

och komplexitet i byggnaden. Studenten visar tydligt en förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska 

förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk . Detta redovisas 

genom mycket konkreta ritningar och en hög detaljeringsgrad i sektion, plan och illustration. Studenten har 

prövat olika varianter av detaljerna, vilka är väl utförda och ger, vid examination och slutkritik, ett 

tillräckligt underlag för en diskussion kring hur de redovisats och hur valen är motiverade.  

 

Likaså är Hem ljuva hem ett representativt arkitekturprojekt på en adekvat nivå vad gäller svårighetsgrad 

och komplexitet i byggnaden. Det arkiverade materialet visar dock att studenten är svag vad gäller förmåga 

att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer. Som helhetsredovisning av ett 

byggnadsprojekt visar projektet på vissa brister specifikt vad gäller måluppfyllelse avseende mål 5. Under 

examinationen har helheten av studentens muntliga och skriftliga redovisning kunnat bedömas: det 

uppfyller tillräckligt väl lärandemålen i kursplanen för examensarbete på avancerad nivå.  

Sammanfattningsvis kan sägas att våra examensarbetare har uppnått målet under sin utbildning, även om 

det inte alltid är fullt avläsbart i examensarbetet. 

http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/kurslista
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/kurslista
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/studios/the-studios-2012-2013-1.330191
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Pågående kvalitetsutveckling 
Exempel som det vi beskriver ovan pekar givetvis på brister vad gäller HANDLEDNING och 

PROGRESSIONSBEDÖMNING under examensarbetet. Några åtgärder har vidtagits under senaste läsåret 

och redovisas i Del 3, är bland annat att Examensarbetare ges särskild handledningstid av konstruktör. 

För programmet som helhet kommer den nya utbildningsplanen som implementerades för basnivån 2011 

stärka måluppfyllelse avseende detta mål. Ett flertal kurser inom teknik och konstruktion har fått en mer 

central roll som följd. En viktig åtgärd är även att ämnet Arkitekturteknik successivt byggts upp med 

särskild rekrytering (Se Del 2, Lärarkompetens) vilket bidrar konkret till detta mål. På KTH är dessutom 

teknikämnet nära knutet till en central satsning på hållbarhetsområdet sedan fem år vilket kommer kunna 

avläsas i alltfler examensarbeten inom kort. Vårt arbetssätt vad gäller TIDIGA VARNINGSSIGNALER 

bör också nämnas kan som exempel uppmuntra studenter till särskild HANDLEDNING och även 

FRIVILLIGA KURSER då särskilda behov föreligger.  
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Examensmål 6 
För arkitektexamen skall studenten visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning 

ENDAST ARKITEKTEXAMEN 

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Arkitekturprogrammet 

  

Examensmål 6 uppnås framförallt under utbildningens basnivå – inte minst i Arkitekturprojektet Stadsbyggnad 
under höstterminen i Åk 3, vilket genomförs som ett intensivt grupparbete. Som vi tidigare framhållit är själva 
lärarlagsstrukturen och studiokulturen viktiga pedagogiska verktyg för att främja samverkan och lagarbete. Även 
om lärarlagslärarna har en mycket central roll skall inte medstudenternas pedagogiska betydelse underskattas. 
Det är i de informella samtalen på ritsalen som många problem kan lösas med hjälp av andra studenter. Vad som 
även benämns peer-to-peer learning är även mycket betydelsefullt vid kritik, genomgångar, workshops, 
seminarier och studiebesök. På den avancerade nivån förekommer också dessa lärandeformer. Studioprojekten 
inleds ofta med kortare grupparbeten för att samla in information och i seminarieform kritiskt granska projektets 
möjligheter och förutsättningar. Under det avslutande examensarbetet bidrar examinandernas medstudenter till 
att ge konstruktiva synpunkter och råd.  Studenterna övas även i samarbete med studenter från 
Samhällsbyggnadsprogrammet vid KTH, i olika verklighetsliknande workshops. Vidare utsätts de för samarbeten 
med tänkta uppdragsgivare i många av Studioprojekten (bla Stockholms Stadsbyggnadskontor, Stockholms 
Brandförsvar och företag i bygg- och fastighetsbranschen. 

 

Eftersom examensarbetet normalt sett är ett individuellt arbete för att avläsa självständighet är detta mål 

inte möjlighet att avläsa i de arkiverade examensarbeten som finns i urvalet, med undantag från de som 

utförts som ett samarbete (se diskussionen under mål 4 och projektet Lek i Landskap). Däremot 

förekommer grupparbete på avancerad nivå och kan avläsas med stöd av flera pedagogiska verktyg: 

studenter engageras att kommentera och diskutera varandras projekt under KRITIK: PIN-UP, 

DELKRITIK, SLUTKRITIK, studenter kan delta i FRIVILLIGA KURSER, TEX STUDIERESOR, som 

innebär grupparbete, gemensam planering mm; i studion kan grupparbete inplaneras som ett sätt att 

förbereda vissa gemensamma moment (förstudier, datainsamling, modellbyggande mm) och flera 

Studioprojekt på avancerad nivå kan genomföras som grupparbete. 

Sammanfattningsvis kan sägas att våra examensarbetare har uppnått detta mål tidigare under sin utbildning. 

Det är normalt sett inte direkt avläsbart i examensarbetet. 

Pågående kvalitetsutveckling 
Kursplanen för Studioprojekt på avancerad nivå (reglerad i Utbildningsplan HT13) har fått ett tydligt 

lärandemål som bidrar till måluppfyllelse av mål 5: visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper 

med olika sammansättning 

THESIS BOOKLET SEMINAR (Se del 3) är ett direkt stöd för måluppfyllelse. I slutet av terminen  som 

föregår examensarbetet, är detta ett tillfälle då studenterna läser in sig på varandras texter, förbereder 

kommentarer och diskuterar hur frågeställningarna kan förbättras i ett lärarlett seminarium. 

  

http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/kurslista
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Examensmål 7 ENDAST MASTER  
För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete  

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Master of Science/Architecture 
  

Studenterna väljer inför Åk 4 en av 11 olika studios (ca 20 studenter i varje studio) med olika inriktning och profil 
(Se hemsidan: Studios 2012-2013). Varje valbar studio erbjuder sex obligatoriska arkitekturprojekt: Studioprojekt 
med koppling till studiolärararnas forskning och/eller konstnärliga och praktikbaserade utvecklingsarbete. Många 
relevanta frågeställningar utvecklas i symbios mellan lärare och student. Vi vill framhålla att lärarens främsta 
uppgift är att hjälpa studenterna att utveckla ett självständigt förhållningssätt till såväl ämnet som yrket. Som del 
av gestaltningsuppgiften i Studioprojekten ingår även etiska överväganden. Samtliga Studioprojekt som 
genomförs i studion bidrar härmed till måluppfyllelse. Även Orienteringskurser och forskningsbaserade 
Seminariekurser bidrar till måluppfyllelse genom att fokusera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

 

Vi kan i sammanhanget även nämna de för oss mycket viktiga tilläggsmål som formulerats för att skapa ett 

samlat fokus för Studioprojekten på avancerad nivå. Eftersom studios ger möjlighet till fördjupning inom 

flera olika områden är det oerhört glädjande att så många av våra examinander definierar och utvecklar 

relevanta och excellenta projekt som på innovativt sätt bidrar till ett mer hållbart och rättvist samhälle. 

Detta mått på måluppfyllelse kan direkt relateras direkt till vår formulering att utbildningen: 

–skall ge studenterna professionell kunskap och färdigheter i arkitektyrket såväl som kunskap i 

arkitekturämnet och skall oupphörligt utveckla och debattera arkitekturämnet, yrkesrollen och 

undervisningen. 

–skall ges ett innehåll och en kultur som tillåter och erbjuder en stor bredd av åsikter och förhållningssätt, 

som skapar en fruktbar miljö för nya tankar och visioner. 

–skall behandla viktiga samtidsfrågor som globalisering, hållbarhet och jämställdhet. 

–skall ge studenterna relevanta färdigheter och verktyg för att kunna gestalta, problematisera, syntetisera, 

kommunicera och samarbeta.  

Vi hänvisar även till vår analys av måluppfyllelse avseende mål 1 och 3. Som tidigare noterats saknas i 

flera arkiverade examensarbeten en textbeskrivning som behövs för att bedöma måluppfyllelse vad gäller 

mål 7. Examinator och lärare har haft tillgång till ett mer omfattande material inför examination och 

framförallt genom THESIS BOOKLET och sammanfattande JURY UTSKICK kunnat avläsa detta under 

examensarbetet. 

I detta mål samlas aspekter som KTH Arkitekturskolan arbetar med på olika plan: (1) En stark 

hållbarhetssatsning som framförallt introducerats i kurser på basnivå ger successivt ett utslag i 

examensarbeten på avancerad nivå vad gäller hänsyn till samhälleliga aspekter; (2) Vår strategi att i studios 

samla lärarkompetenser med olika bakgrund från forskning, arkitektpraktik och pedagogiska uppdrag 

stärker förutsättningarna att under HANDLEDNING och PROGRESSIONSBEDÖMNING avläsa 

måluppfyllelse relativt vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter; och (3) i synnerhet etiska aspekter 

på forsknings- och utvecklingsarbete kommer studenterna tillgodo genom de valbara forskningsbaserade 

kurser (Seminariekurs 3hp, Orienteringskurs 3hp) de följer varje termin och vars övergripande syfte är att 

ge insikt i forskningsbaserade och teoretiska aspekter på arkitekturens område. Seminariekursen är 

uppdelad i en serie parallella seminarier som ger studenten möjlighet att utforska ett särskilt tema och att 

bli bekant med en forskningspraktik. Varje seminarieserie leds av lärare med forskningsbakgrund. Efter 

avslutad kurs ska studenten kunna: 

• analysera begrepp, artefakter eller processer med stöd i några olika verktyg som kännetecknar en 

forskningspraktik 

• presentera en kritisk analys av en given text  

http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/kurslista
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/studios/the-studios-2012-2013-1.330191
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT09/arskurs4
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/orienteringskurs
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/orienteringskurs
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• argumentera och presentera upptäckter och resultat med stöd av text, bild, gestaltningsarbete och/eller 

prototyper 

Sammanfattningsvis kan sägas att våra examensarbetare har uppnått målet under sin utbildning, även om 

det inte alltid är avläsbart i examensarbetet. 

Pågående kvalitetsutveckling 
THESIS BOOKLET SEMINAR har lagts till som en möjlighet att mer ingående jämföra olika studenters 

förstudier, ställningstaganden och planering inför examensarbeten. Detta är ett tillfälle att behandla etiska 

aspekter på det utvecklingsarbete som inleds, inom de begränsningar som en förstudie till examensarbetet 

ger. Detta kan ytterligare stärkas genom större medverkan av disputerade lärare och forskare i det nämnda 

seminariet och i STUDIOSTRUKTUREN generellt. 

På sikt kan ett krav på en tydlig innehållsförteckning i THESIS BOOKLET även stärka måluppfyllelse 

avseende mål 7 genom att etiska aspekter (inkl genus- och mångfaldsperspektiv) ska adresseras i projektet. 
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Examensmål 8 
För arkitektexamen skall studenten visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, 
estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla 
människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön, 
inbegripet arbetsmiljön 
ENDAST ARKITEKTEXAMEN  

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Arkitekturprogrammet 

 

Många relevanta frågeställningar utvecklas i symbios mellan lärare och student och som del av 
gestaltningsuppgiften i Studioprojekten ingår alltid etiska överväganden. Generellt kan sägas att programmets 
basnivå på ett introducerande sätt bidrar till måluppfyllelse avseende mål 8. Våra examinander har uppnått 
examensmålet som helhet under sin utbildning, även om det inte alltid är avläsbart i själva examensarbetet. I vår 
analys av detta sista mål, som utan tvekan är det mest sammansatta av de utvalda målen enligt 
Högskoleförordningen, hänvisar vi även till diskussionen under mål 1, 2, 3 och 7, inklusive de åtgärder som 
vidtagits för att stärka programmet under senare år (Se Inledning samt Del 3).  

För att undvika upprepning väljer vi här att sammanfatta genom att hänvisa till den mall för 
progressionsbedömning som introducerats som ett stöd för studiolärarna på avancerad nivå (se även Del 3). Vi 
kan i enlighet med tabellen nedan konkludera att studenterna når måluppfyllelse, till progressionsnivå 1 genom 
olika kurser och Arkitekturprojekt på basnivån, och att de når nivå 2-3 på avancerad nivå – och i vissa individuella 
fall även avsevärt längre. 

 

Fig 9. Ur Template for formative assessment and students’ progression, pedagogiskt verktyg på avancerad nivå. (Jfr 

Fig 22) 

Samtliga kurser och Arkitekturprojekt på basnivå kan sägas direkt bidra detta examensmål. Som redan 

nämnts under mål 1 präglas redan första läsårets kurser och projekt av såväl arkitekturämnet som 

arkitektyrket, genom att studenterna möter företrädare för arkitekturämnets olika inriktningar på skolan och 

Progression	Level

Verbs	that	caracterise	the	
student's	skills	at	this	level

What	we	assess	through	the	
examination Output	that	we	assess

Years	1-3	(Basic	Level	of	
the	programme)

Level	1:	Introductory	-At	
the	basic	level	the	

student	is	introduced	to	
skills	and	abilities

Demonstrate	(skills),	show	
(an	understanding	for),	use	

(basic	concepts	and	tools),	
solve	design	problems,

That	the	student	demonstrates	
sufficient	skills	and	abilities	to	

independently	and	with	
adequate	methods	complete	and	

evaluate	architectural	design	

projects.
A	portfolio	that	documents	

projects	that	have	been	
previously	carried	out	as	part	of	

the	programme.

Presentations	of	the	
design	project	at	different	

stages,	awareness	and	
description	of	design	

process;	and	other	

completed	assignments.	
Presence	and	activity	

during	course	seminars,	
workshops,	field	trips	etc.	

Portfolio.	

Years	4-5	(Advanced	Level	
of	the	programme)

Level	2:	Systematic	-	At	
this	level,	a	student	will	

develop	skills	and	
abilities	through	more	

advanced	and	complex	

design	projects

Create,	organise,	plan,	
model,	simulate,	produce,	

categorise,	conceptualise,	
assemble,	argue,	discuss,	

relate,	contextualise,	

visualise,	conclude,	
represent,	formulate	and	

solve	more	complex	design	
problems,	demonstrate	a	

throrough	understanding	of	
concepts	and	tools

Individual	progression	and	
individual	deepening	of	

knowledge,	competence	and	
judgement	within	architecture	

and	related	knowledge	areas.

Presentations	and	
argumentations	relating	to	

design	project	at	different	
stages,	awareness	and	

description	of	design	

process;	and	other	
completed	assignments.	

Presence	and	activity	
during	course	seminars,	

workshops,	field	trips	etc.	
Portfolio.	

Years	4-5	(Advanced	Level	
of	the	programme)

Level	3	-	Critically	and	
independently

Create	and		innovate,	
foresee	and	visualise,		reflect	

and	discover,	problematise,	
argue	and	represent,	

elaborate,	modify,		

reformulate	and	solve	design	
problems	of	an	even	higher	

complexity,	demonstrate	
advanced	skills	relating	to	

concepts	and	tools

Individual	progression	and	
individual	deepening	of	

knowledge,	competence	and	
judgement	within	architecture	

and	related	knowledge	areas.

Presentations	and	
argumentations	relating	to	

design	project	at	different	
stages,	awareness	and	

description	of	design	

process;	and	other	
completed	assignments.	

Presence	and	activity	
during	course	seminars,	

workshops,	field	trips	etc.	
Portfolio.	

http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/kurslista
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får en grundläggande kunskap och kritisk förståelse för hela området. Grundläggande kunskaper byggs på 

med kunskapsintensiva kurser och en sekvens av olika Arkitekturprojekt lär sig studenterna att tillämpa och 

förhålla sig till områdets vetenskapliga och konstnärliga grunder. Detta kan beskrivas i termer av 

progression av kunskap och färdigheter som gör att utbildningen på avancerad nivå är strukturerad för ge 

nödvändig fördjupning. Måluppfyllelse sker genom att studenten ställs inför nya gestaltningsuppgifter i de 

återkommande Studioprojekten, och får stöd att reflektera över nyvunna färdigheter, och genom de 

obligatoriska Orienteringskurserna och forskningsbaserade Seminariekurserna.  

Vi kan i sammanhanget även nämna de för oss mycket viktiga tilläggsmål som formulerats för att skapa ett 

samlat fokus för Studioprojekten på avancerad nivå. Eftersom studios ger möjlighet till fördjupning inom 

flera olika områden är det oerhört glädjande att så många av våra examinander definierar och utvecklar 

relevanta och excellenta projekt som på innovativt sätt bidrar till ett mer hållbart och rättvist samhälle. 

Detta mått på måluppfyllelse kan direkt relateras direkt till vår formulering att utbildningen: 

–skall ge studenterna professionell kunskap och färdigheter i arkitektyrket såväl som kunskap i 

arkitekturämnet och skall oupphörligt utveckla och debattera arkitekturämnet, yrkesrollen och 

undervisningen. 

–skall ges ett innehåll och en kultur som tillåter och erbjuder en stor bredd av åsikter och förhållningssätt, 

som skapar en fruktbar miljö för nya tankar och visioner. 

–skall behandla viktiga samtidsfrågor som globalisering, hållbarhet och jämställdhet. 

–skall ge studenterna relevanta färdigheter och verktyg för att kunna gestalta, problematisera, syntetisera, 

kommunicera och samarbeta.  

I programmet examineras detta mål snarare som olika moment som studenten möter vid upprepade 

tillfällen under utbildningen. Genom att omväxlande pröva sina nyvunna färdigheter på nya 

designuppgifter, problem och sammanhang i Arkitekturprojekt (basnivå) och Studioprojekt (avancerad 

nivå) ges studenten liknande förutsättningar som en praktiserande arkitekter att reflektera över nyvunna 

erfarenheter, såväl misstag som lyckosamma projektarbeten. Med rätt stöd dvs HANDLEDNING, 

PROGRESSIONSBEDÖMNING ÅTERKOPPLING och avslutande REFLEKTIONSMOMENTET kan en 

färdighetskunskap begynna att utvecklas. 

På basnivå examineras särskilt de aspekter i målet som rör samhällets behov, alla människors olika behov, 

samspelet mellan människor och livsmiljö, arbetsmiljö i ett flertal kurser och projekt: 

Samhällets behov: lagstiftning, normer, samhällsekonomi, organisation, hållbar samhällsbyggnad, global 

samverkan 

Alla människors olika behov: etik, estetik, religion, sociologi, psykologi, filosofi, ekonomi, medicin, 

antropologi, historia, konst 

Samspelet mellan människor och livsmiljö: miljöpsykologi, sociologi, samhällsplanering 

Arbetsmiljö: lagstiftning, normer, samhällsekonomi, medicin, miljöpsykologi 

På avancerad nivå syftar programmet till en fördjupning som skapar förutsättning för att utveckla en 

bedömningsförmåga. Under Arkitekturprogrammets avancerade nivå genomför den enskilde studenten sex 

Studioprojekt i detta syfte: Studioprojektens övergripande syfte är att tillgodose individens fördjupning och 

individuell progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade 

kunskapsområden. Varje Studioprojekt ger studenten tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på 

varierade tillämpningsområden och får stöd för att reflektera över sitt lärande. Kursen lärandemål anger att 

fter varje genomfört Studioprojekt ska den enskilde studenten kunna genomföra och utvärdera 

kvalificerade arkitektuppgifter kritiskt, kreativt och självständigt på så sätt att en progression av kunskap 

och förståelse, färdigheter och förmåga, värderingssätt och förhållningssätt kan påvisas i relation till 

tidigare genomförda projektarbeten under utbildningen. 

 

Några representativa exempel kan slutligen nämnas där studenten nått en relativt sett hög måluppfyllelse 

enligt mål 8, till exempel Dendron Research Station som tidigare nämnts (mål 1) och Sverige 2112 som 
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förtjänar en kommentar. Studenten visade på tidigt stadium en ovanligt stark förmåga att sammanväga och 

analysera stora informationsmängder som insiktsfullt och med helhetssyn integrerades i den arkitektoniska 

gestaltningen, såväl praktiskt som konstnärligt. I sin förstudie THESIS BOOKLET visade han förmåga att 

på kort tid formulera relevanta frågeställningar och sammanfattade sitt designproblem på ett föredömligt 

sätt. Hans projektarbete lyfte flera frågeställningar av etisk och social natur  av betydelse för 

mänsklighetens framtida existens. 

Även projektet Badklockan är ett gott exempel på en student som tidigt visat hög självständighet och i 

projektet förmått ta ett mäktigt rum som gasklockan i anspråk, på ett rumsligt kompromisslöst sätt och ändå 

integrerat tekniska frågor och tillgänglighets aspekter mm.  

Projektet El Alto-En stad i Bolivia är ett exempel på ett examensarbete utfört av två studenter som helt 

självständigt formulerat en strategi för hållbar stadsutveckling i flera steg och i olika skalor och som 

uppfyller examensmålet med excellens. 
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   Del 2 
 

2.1 Lärarkompetens och lärarkapacitet 
Som tidigare beskrivits (Del 1 Inledning samt Del 3) har KTH Arkitekturskolan den senaste 

femårsperioden utarbetat en särskild strategi för att stärka lärarkompetensen i programmet. Tre konstnärliga 

professurer och tre lektorat utlystes för att särskilt säkra en uppbyggnad av ämnesområdena hållbar 

gestaltning, gestaltningsprocesser och avancerad gestaltning. Dessa tjänster har framförallt stärkt den 

studiobaserade undervisningen på avancerad nivå. Med stöd i den nya utbildningsplan som 

implementerades för basnivån 2011 gjordes därefter en särskild rekrytering för att skapa större 

långsiktighet för medverkande lärare på basnivå. Tjugo universitetsadjunkter på konstnärlig grund har som 

följd knutits till programmet.  

 

Arkitekturskolan sysselsätter drygt 120 lärare som undervisar direkt i programmet. Den stora majoriteten 

av dessa är arkitekter med lång erfarenhet från projekterande verksamhet och även lång erfarenhet av 

undervisning. Som tidigare nämnts kombinerar de flesta sin läraranställning med forskning eller praktik 

som arkitekt, eller med andra pedagogiska åtaganden. Sammanställningen nedan visar situationen under 

läsåret 2012/13.  

 
Fig 10. Fördelningen av lärarkompetens på basnivå resp avancerad nivå 

 

Särskilt på basnivå medverkar dock även andra kompetenser som stöd för måluppfyllelse vad gäller 

konstnärlig gestaltningsförmåga, kunskap i teknikämnet och hållbarhetsaspekter. Bland de lärare och 

konsulter som listas i sammanställningen finns till exempel sex ingenjörer/konstruktörer och 11 konstnärer 

som arbetar direkt i den studiobaserade undervisningen i lärarlagen.   

Utöver 120 lärare finns även ett tjugotal forskare på Arkitekturskolan och omgivande institutioner som 

bidrar med föreläsningar, frivilliga kurser, och vid kritik och examination. Som tidigare nämnts är 

samverkan och utbyte mellan forskning, undervisning och praktik en viktig strävan. Tabellen nedan visar 

ett begränsat antal disputerade bland de lärare som undervisar minst 20% i programmet. I synnerhet på 

avancerad nivå ser vi goda möjligheter att ytterligare skapa medverkan från vetenskaplig kompetens. Vår 

utvärdering av studiostrukturen som del av pågående programutveckling ger nya förutsättningar att knyta 

fler forskare – såväl på vetenskaplig som konstnärlig grund – till studiomiljön. Vi förutser att våra studios 

härmed ytterligare utvecklas till fruktbara mötesplatser mellan forskning, praktik och undervisning. 

Praktikbaserad och konstnärlig forskning är under stark utveckling vid KTH. 

 

Eftersom närheten till praktiken är avgörande för vår studiobaserade undervisning, sker rekryteringen av 

lärare framförallt från arkitektföretag i Sverige och utomlands. Det stora flertalet har internationell 

yrkeserfarenhet och även undervisningserfarenhet från andra arkitektskolor. Vi sätter även stort värde vid 

högskolepedagogisk kompetens och ger alla i programmet medverkande lärare möjlighet att vidareutbilda 

sig på detta område. KTH har ett stort utbud av högskolepedagogiska kurser och som kan avläsas i tabellen 

meriterar sig alltfler av våra lärare. 

Lärare	som	undervisar	i	programmet

Varav

Antal	

Kvinnor

Antal	Män Totalt Professorer Universitets-

lektorer

Universitets-

adjunkter

Lärare	enl	

ALVA

Dok-

torander

Konsulter

Basnivå 27 35 62 6 3 10 36 10

Avancerad	nivå 23 35 58 6 7 13 12 2 18

S:a 50 70 120 12 10 23 48 2 28
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Fig 11. Sammanställning av lärarkompetens vid KTH Arkitekturskolan läsåret 2012/13 

 

Vår rekryteringsstrategi ger även en stark förankring bland alumner och i konsult- och byggbranschen som 

omger vår praktik. Vid föreläsningar, kritik och slutexamination medverkar ca 200 industrirepresentanter 

varje år, utöver våra egna lärare. Inför EAE-självvärderingen, en kvalitetsgranskning som KTH 

genomförde 2011, gjordes sammanställningen nedan som visar varifrån dessa rekryteras:  

 

Public office (e.g. city planning)   18 

Practising architects in Sweden   64 

Practising architects outside Sweden   34 

Other KTH departments    6 

Academia outside KTH, in Sweden   3 

Academia, outside Sweden    18 

Artists, writers, or other artistic practice   19 

Consultants within Sweden (e.g. construction, landscape etc) 29 

Consultants outside Sweden (e.g. construction, landscape etc) 6 

   Total sum   197 

Fig 12. Fördelningen av industrirepresentanter som medverkade i undervisningen 2010/2011. Från EAE-rapporten 

2011. 

Pågående kvalitetsutveckling: 
Uppbyggnad av ett ämnesområde på KTH: Arkitekturteknik och Hållbar gestaltning  

Som beskrivs inledningsvis i Del 3 samt i avsnittet Lärarkompetens görs på KTH en satsning på dessa två 

områden vilket successivt ger avtryck på våra examensarbeten. Dessa kompetenser kommer alla studenter 

till godo på basnivå och finns representerade i flertalet studios. I den översyn som pågår av programmet, är 

särskilt studiostrukturen ett fokus. Tänkbara utvecklingsmöjligheter är att tillse kompetens på dessa två 

områden liksom pedagogisk och vetenskaplig kompetens i varje studio. 

 

På avancerad nivå arbetar vi med att stärka den vetenskapliga kompetensen i de Seminariekurser och 

Orienteringskurser som stärker måluppfyllelse vad gäller insikt och förståelse för olika forskningsområden 

och praktiker. 

 

  

Lärarkompetens,	baserad	på	lärare	med	minst	40%	läraranställning

Varav	har

Totalt	

lärare	à	

40%

PhD Arkitekt-

examen	el	

motsv

0-4	år	

erfarenhet	

praktiseran-

de	arkitekt

5+	år	

erfarenhet	

praktiskeran-

de	arkitekt

0-4	år	

erfarenhet	

av	forskning

5+	år	

erfarenhet	

av	forskning

3-6	hp	

högskolepe

dagogik

>6hp	

högskolepe

dagogik

Basnivå 43 4 42 7 37 3 4 3 11

Avancerad	nivå 35 6 34 1 34 9 9 3 17

S:a 78 10 76 8 71 12 13 6 28
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2.2 Antal helårsstudenter 
Redovisa antal helårsstudenter i den aktuella utbildningen. Redovisningsperioden ska överensstämma med 

den period som har valts för redovisning av lärarkompetens och lärarkapacitet. 

Antal helårsstudenter 2012/13: 

 Antal 

Helårsstudenter 

 

210  

varav 10 antagna till 

programmet Master of 

Science/Architecture 
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2.3 Studenternas förutsättningar 
Att Arkitekturprogrammet vid KTH är ett attraktivt val framgår av antalet förstahandssökande. Statistik 

från 2010 anger 758 förstahandsväljare, varav 55% är kvinnor. Av109 antagna studenter är 58% kvinnor. I 

genomsnitt har vi drygt sex sökande per plats och vi antar ca 100 nya studenter varje läsår. Av dessa antas 

ca 40% på sina gymnasiebetyg och ungefär lika många på basis av Arkitektprovet. Ca 20% antas utifrån 

Högskoleprovet. Tre olika studentgrupper kan därmed urskiljas vilket sedan många år lagt grunden till en 

kreativ lärandemiljö som präglas av mångfald. Som tidigare beskrivits mottar vi varje år ett stort antal 

utbytesstudenter som ytterligare stärker detta. 

Antagningsgränsen ligger högt, strax över 19.7 för gruppen som antas på gymnasiebetyg och 2.0 för 

Högskoleprovet vilket ger oss förhållandevis mogna, motiverade och fokuserade studenter. 

Institutionen har fört egen statistik angående studenternas förutsättningar sedan 1950, vilket ger ett gott 

underlag för analys. Vi kan avläsa att, oberoende av de olika förändringar som programmet genomgått 

under åren, så förblir medianen för genomströmning stabil kring 6,5-7 år. Även jämställdheten är relativt 

stabil. Statistiken visar tydligt hur antalet kvinnliga studenter långsamt har ökat under de senaste 

decennierna: från 17% under 1950-talet, 23% under 1960-talet, 31% under 1970-talet, 44% under 1980-

talet så stabiliserades det kring 50-51% under 1990-talet. 

Det är värt att notera att våra antagna studenter är äldre i jämförelse med andra KTH-program, med en 

stabil median på 24-25 år. Som följd är därför föräldraledighet ett vanligt skäl för studieavbrott eller längre 

uppehåll. Programmets praktikbaserade inriktning ger också anledning för studenterna att förlänga sina 

studier med ett till två års praktik eller för att studera utomlands.  

Statistik och undersökningar genomförda under 1980-talet och 1990-talet visar också tydligt att vid sidan 

av gruppen äldre studenter (som ofta påbörjar sin utbildning med tidigare studie- och arbetslivserfarenhet), 

återfinns en stabil och stor grupp av unga studiemotiverade studenter med höga betyg från teoretiska 

gymnasiestudier och som även sökt till läkarutbildning och till Handelshögskolan.  

Under de tre första åren av utbildningen har studenter med olika typer av förkunskapsprofiler mycket goda 

möjligheter att utveckla sina svagare sidor och "komma ikapp" kunskapsmässigt. En kategori studenter som 

kommer in via arbetsprov är oftare mer konstnärligt tränade men har ofta sämre kunskaper vad gäller 

matematik och digitala verktyg. Den kategori som kommer in via gymnasiebetyg eller högskoleprovet har 

ofta goda kunskaper i matematik och digitala verktyg. En annan grupp som skiljer ut sig är studenter med 

en viss yrkesmässig erfarenhet i branschen vilket kan ge ett visst försprång. Lärarlagslärare och studiolärare 

anpassar sin handledning så att den blir individanpassad med hänsyn till studentens starkare och svagare 

sidor. Arkitekturskolan erbjuder även frivilliga kurser med konstnärlig inriktning eller kurser i digitala 

verktyg. När det gäller hur studentgruppens olika förutsättningar påverkar utbildningens resultat, är det 

uppenbart att olikheterna elimineras med tiden. Inga skillnader kan avläsas avseende studieresultat i åk 5 

vad gäller de olika kategorierna. En viktig fördel med Arkitektprovet är att dock att det ger fler 

välmotiverade studenter och även breddar rekryteringsbasen. 

En långsiktig och viktig fråga är hur rekryteringen kan breddas socialt avseende bland annat etniskt 

ursprung. Våra initiativ till Tensta Arkitekturskola (en förberedande utbildning i KTH:s regi) samt aktiva 

engagemang i arkitekturämnets introduktion i grundskola och gymnasieskola kan ses som tydliga steg i 

denna riktning. Utvärderingar visar att detta är den enskilt viktigaste faktorn för en breddad 

rekryteringsbas. Arkitektur är fortfarande ett ämne och ett yrke som kulturellt har sin bas i vit medel- och 

överklass. 

Pågående kvalitetsutveckling: 
En försöksverksamhet inleddes 2006 och har inneburit att ett antal landskapsarkitektstudenter antagits till 

programmet på avancerad nivå. Detta utvärderas innevarande läsår. Vi planerar för ett utökat 

masterprogram med fler platser och vill med denna förutsättning skapa en bredare rekryteringsbas. Detta 

kan ge vårt masterprogram större frihet och förändra dess innehåll i förhållande till Arkitekturprogrammet. 
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Sysselsättning ett år efter examen - alumnstudier 
Inom ramen för EAE-utvärderingen genomförde vi även en studie av 84 examinander som tog ut 

Arkitektexamen 2008 för att ta reda på om de yrkesarbetade som arkitekter ett år efter examen. 

Sammanställningen visade att 2009 var 60 medlemmar i Sveriges Arkitekter, varav 46 med en specificerad 

arbetsplats. Av de 24 arkitekter som inte var medlemmar i Sveriges Arkitekter kunde vi identifiera att 12 

var praktiserande arkitekter i Sverige, och en var doktorand.  

En uppföljning i medlemsstatistiken från 2010 visade att 77 av de 84 angivit en specificerad arbetsplats. 

Återstår 8 examinander vars sysselsättning ännu var oklar 2011. Vi avser att genomföra uppföljande 

alumnstudier, inte minst för att identifiera betydelsen av entreprenörskap bland våra examinander. 

2008 Examinationsår 

77 (86%)  Arkitekter SAR/MSA med en specificerad arbetsplats  

4 (5%)  Arkitekter SAR/MSA men utan specificerad arbetsplats 

8 (10%)  Ej känt, trots efterforskningar (möjligen verksamma utomlands)  

84 Totalt examinerade 

Fig 13. En sammanställning ang sysselsättningen 2010 av våra examinander från 2008 (EAE-rapporten 2011) 
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Del 3: Andra förhållanden 
 

3.1 Om examensarbetet inför Arkitektexamen och Master of 
Science /Architecture7 

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Arkitekturprogrammet 

Se Utbildningsplan och komplett kurslista för KTH Master of Science/Architecture 

 

Förutsättningar 
Examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30hp och är en fritt vald, självdefinierad och 

självprogrammerad uppgift som ska behandla arkitektoniska frågeställningar och kunna diskuteras i 

arkitektoniska termer. Genom examensarbetet får studenten möjligheten att visa på att han/hon uppnått en 

akademisk och professionell kompetens som arkitekt. Examensarbetet är det sista projektarbetet som 

genomförs före examen. Det är ett självständigt arbete som skall utföras inom en fastställd tidsperiod: en 

termin. I undantagsfall genomförs examensarbete i samarbete mellan två personer varvid en särskild 

projektplan upprättas. Förkunskapskravet för att påbörja Examensarbetet på avancerad nivå lyder som 

följer: 

Samtliga obligatoriska moment inom Arkitekturprogrammets nivå (ARKIT 270hp) eller programmet 

Master of Science/Architecture (TARKM 90hp) ska vara godkända. 

En programskrivning (Thesis Booklet) ska ha redovisats och godkänts enligt interna rutiner på hemsida.  

Examensarbetet regleras av en kursplan med tydliga lärandemål, varav flera men inte alla bidrar till 

måluppfyllelse av de nu utvalda målen (jfr Fig 6): 

 

Fig 14. Lärandemål för Examensarbete A52ARX  

Beroende på studentens förkunskaper såsom de kan avläsas under ÅK4, kan handledaren vilja säkra bred 

måluppfyllelse under examensarbetet. Men skolans ambition att studenterna ska nå längre, innebär att en 

                                                      
7 I urvalet har två examensarbeten från SUPD programmet slumpats fram, detta är ett masterprogram för vilket Arkitekturskolan 

har ett begränsat kursansvar men som inte leder till Arkitektexamen eller Master of Science/Architecture. Utvalda examensarbeten 

kommenteras i KTH Samhällsbyggnads självvärdering (643-01844-12). Vid KTH finns även ett magisterprogram i ljusdesign samt 

ett masterprogram i Ljus, design och hälsa, i vilka KTH Arkitekturskolan inte har någon medverkan. I urvalet finns heller inga 

examensarbeten från dessa program. 

http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT13/kurslista
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/arskurs1
http://www.kth.se/student/kurser/program/TARKM/HT13/kurslista
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/A52ARX
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student vid den här nivån bör ha förutsättningar att fördjupa sig i en självprogrammerad fritt vald uppgift. 

Kursplanen för Examensarbete på avancerad nivå kräver därför inte att samtliga lärandemål enligt 

Högskoleförordningen ska uppnås. Tvärtom ser vi Examensarbetet som ett betydelsefullt avslutande 

lärandemoment. Att genom studioarbetet under Åk4 tillse att majoriteten studenter har uppnått en 

tillräckligt hög grad av självständighet är därför en uttalad strategi för att under åk 5 kunna uppmuntra 

studenterna att ta sig an en utmanande frågeställning och en fördjupning i vilket bör ingå ett mått av 

risktagande. Att studenten vågar utsätta sig för misslyckande även i sitt avslutande projektarbete är en 

viktig del i vår pedagogiska grundsyn: en progression av kunskap och färdigheter genom vår sekvens av 

studioprojekt bygger på att studenten prövar nyvunna färdigheter på nya områden och får stöd att reflektera 

kring sitt eget lärande. 

 

Fig 15. Diploma Days januari 2013 

Alla examensarbeten läggs fram vid öppna examenstillfällen, för närvarande två gånger per år: januari och 

juni. I januari har vi oftast 20-30 examinander och i juni många fler: 60-80. Under den första 

examinationsdagen gör handledare och studiolärare tillsammans en bedömning av studentens 

måluppfyllelse. I ett särskilt möte sker en gemensam kalibrering av samtliga studiolärare och 

programledningen. Arbetena bedöms därefter av en särskilt utsedd extern jury under påföljande dagar, 

beroende på antalet examinander. Ett gemensamt utvärderingsmöte äger rum som avslutning, varvid juryn 

överlämnar sina rekommenderade betyg till Examinator, Arkitekturskolans prodekan.8 Juryns och 

huvudhandledarens bedömningar ligger till grund för den slutliga betygssättningen. Av schemat inför 

kommande Diploma Days, ovan, framgår de olika momenten. Under veckan som följer träffas handledaren 

och examinanden för reflektion och återkoppling och i samband med det får studenten en skriftlig 

återkoppling. 

Särskilt utsedda juryvärdar representerar Arkitekturskolan i rollen som moderatorer vid varje 

studentgenomgång. I förekommande fall kan de ingripa å studentens eller KTHs vägnar. I vår instruktion 

till juryn nedan framgår betydelsen av att stödja en kvalificerad arkitekturdiskussion. Vi ser dessa 

examensdagar som mycket fruktbara lärandemoment och uppmuntrar samtliga studenter att delta.  

                                                      
8 I händelse Prodekan själv handleder examensarbetare, examineras dessa av Programansvarig för avancerad nivå. 

11-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan

Friday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday
Students	NOT	

present 08:30	-	09:30 Jury	Introduction	Meeting presentation presentation

9:00	All	projects	

submitted	for	

examination	are	

photographed

Design	Process	Studio	

Maja	Knochenhauer	A3	

ENG

Performative	Design	Studio	

Studio	Mersedeh	Madhoush	

A1	ENG

09:30	-	10:30 presentation presentation presentation presentation

Basic	Design	Studio	Mikael	

Lorensson	ÖA	

Design	Process	Studio	

Maria	Claesson	A3

Advanced	Design	Studio	

Anquing	Zhu	A1	ENG

Practice-Based	Research	Studio	

Jarlath	Cantwell	ÖA	ENG

10:30	-	11:30 presentation presentation presentation presentation

Basic	Design	Studio	Camilla	

Persson	ÖA	

Design	Process	Studio	

Linus	Yng	A3

Advanced	Design	Studio	Ingela	

Nibrandt	A1

Practice-Based	Research	Studio	

Susanne	Maverley	ÖA	ENG	

11:30	-	13:00 lunch lunch lunch lunch

13:00	-	14:00 presentation presentation presentation Evaluation	meeting

Basic	Design	Studio	Emeli	

Rejssjö	ÖA	

Landscape	Design	Studio	

Caroline	Hammarström	

ÖA

Critical	Studies	Design	Studio	

Antonio	Segura	A4	ENG

14:00	-	15:00 presentation presentation presentation Evaluation	meeting

Basic	Design	Studio	Petter	

Wesslander	ÖA	

Landscape	Design	Studio	

Joanna	Attvall	ÖA	

Critical	Studies	Design	Studio	

Anja	Linna	A4	ENG

pause	15	min pause pause pause

15:15	-16:15 presentation presentation presentation

ca	16:00	Cheers	for	all	the	Diploma	

students

Basic	Design	Studio	Matilda	W.	

Lindborg	ÖA	

Sustainable	Design	

Studio	Peter	Skalmstad	

ÖA

Critical	Studies	Design	

StudioAnna	Ingebrigtsen	A4	

ENG

16:15	-	17:15 Jury	meeting presentation presentation

Sustainable	Design	

Studio	Brian	Faitt	ÖA	

ENG

Critical	Studies	Design	Studio	

Jenny	Andreasson	Alk	ENG	

17:15	-	18:15 Evening:	Jury	Dinner Jury	meeting 	Jury	meeting

13:00	Final	

examination	

meeting	based	on	

the	recommended	

grades	from	jury	

and	supervisors.	

Participants:	

Examiner,	Vice	

Dean,	Director	of	

Studies,	PA	4/5

Grades	are	

published

Schedule	for	KTH	School	of	Architecture	Diploma	Days	January	2013

13:00-17:00	Presentation	

rehearsals	within	each	

studio,	together	with	

studio	teachers	

8:00-13:00	Students	hang	

their	presentations	in	

allocated	spaces							

13:00	Diploma	Days	

Exhibition	opens	to	the	

public
9:00-15:00	

Supervisors	and	

teachers	assess	the	

projects.	

Recommended	

grades	will	be	

submitted	to	the	

Examiner	at	the	end	

of	the	day.

The	Diploma	Days	exhibition	

is	dismantled.	Students	

remove	their	presentations.
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Fig 16. Utdrag ur brev till juryn HT12 

Kontinuerlig handledning, gemensamma genomgångar och kommunikation med andra studenter är 

väsentligt för examensarbetet. Examensarbetet ska därför utföras på plats på KTH. Huvudhandledaren, som 

är en anställd lärare vid Arkitekturskolan KTH, har huvudansvaret för handledningen.  

Ett gemensamt mittseminarium för examensarbetare från alla studios inplaneras efter ca 10 veckor. Här ska 

projektet representeras i alla sina delar. En presentation ska visa att man är på gång med helheten, som tex 

ritningar, bilder, modeller och formuleringar. Om studenten inte kan uppfylla de krav som är ställda så kan 

studenten varnas, vilket även skall ske skriftligen. Eventuellt kan arbetet också stoppas. Ett beslut om att 

stoppa en student tas av Arkitekturskolans Prodekan/Grundutbildningsansvarig. Slutseminariet äger rum tre 

veckor före examination och är en viktig kvalitetströskel i programmet. Arbetet fram till examinationen 

skall därefter bestå av fördjupningar och arbete med slutpresentationen, ej några betydande förändringar av 

projektet. Korta sammanfattningar av varje projekt, ett såkallat jury utskick skickas till juryn som 

förberedelse ca fyra veckor före examination. 

Om examensarbetet vid detta tillfälle inte anses uppfylla kraven för en examination så ska studenten 

varnas, vilket även skall ske skriftligen. Eventuellt kan arbetet också stoppas. Om huvudhandledaren anser 

att arbetet bör stoppas så skall skolans Prodekan/Grundutbildningsansvarig fatta avgörande beslut.  

KTH:s övergripande regler och riktlinjer för examensarbete för arkitektexamen och masterexamen inom 

huvudområdet arkitektur framgår av intern föreskrift nr 12/07 (Rektors beslut Dnr 595/2007, dnr V-2007-

749). Betygssättning av examensarbete är A-F, enligt KTHs officiella betygsskala. 

Ett examensarbete kan – efter särskilt beslut före starten – genomföras enligt delvis andra regler än ovan 

angivna. Det kan exempelvis gälla oexaminerade yrkesverksamma arkitekter som efter en längre tids arbete 

återvänder för att slutföra sin utbildning. I dessa fall upprättas en särskild tid- och projektplan tillsammans 

med studenten. Inga sådana exempel finns dock med i urvalet. 

 

Seeking to continuously develop our quality procedures, we have recently made a few changes to 

the examination process. Prior to your arrival, supervisors and studio teachers will have made 
their assessment of the student’s overall achievement in relation to the intended learning 

outcomes. As a group, the studio teachers will also discuss and synchronise their assessments on 
Monday January 13, without the presence of students, in order submit their recommended grades 

to the Examiner later that day. If, at this very late stage, a supervisor recommends that a student 
should be failed, we have a process in place which involves an additional assessment by the 

Programme Management as a whole. Only students that are recommended grades A-E (‘Pass’) 

will therefore be presented to the Jury on the following day.  
 

We have further appointed two Jury Hosts who will chair each review-session, starting Tuesday 
15 January. The Jury Hosts will accompany the jury throughout the week and help to summarise 

the jury’s assessments daily. The Jury Hosts are appointed in this role as school representatives 
and may interfere on behalf of the student or of the school if, for some reason, a discussion goes 

out of hand. While the student’s supervisor and teachers are also present in the review, they are 
recommended not to interfere in the review. 

 

The Diploma Days are public and the students’ works will be exhibited in different parts of our 
building. We will group the works following the Studio a student belongs to. A brief introduction 

to the pedagogy of each studio will be given as the jury enters a new venue. 
Every student presentation is approximately 15 - 20 min, followed by a discussion and review of 

the work presented which is led by jury members (35 - 40 min).  
 

It is important that a discussion is generated that contextualises the student’s project in relation 

to contemporary practice and/or relevant academic discourse. Further it is important that 
discussions inform and develop previous other discussions during the Diploma Days. The 

discussion should both serve the jury’s later evaluation of the project, and identify particular 
aspects that the jury members find interesting or crucial for the project. The Course plan and 

Evaluation Criteria serve as a basis for your evaluation of the projects. However, it is not a 
requirement that a project fulfils all criteria. Certain projects may be more research-oriented or 

have a particular focus that addresses a few of the listed criteria. We kindly ask the jury to take 
this into consideration. 
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3.2 Om programmet på avancerad nivå: kombination av kurser 
och projekt  

Master of Science/Architecture resp Arkitektexamen 
På avancerad nivå är det övergripande syftet att tillgodose individens fördjupning och individuella 

progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade 

kunskapsområden.  

Programmet på avancerad nivå består av studiobaserad undervisning (Studioprojekt 12 hp) samt av 

forskningsbaserade Orienteringskurser (3hp) och Seminariekurser (3hp) och ett avslutande individuellt 

Examensarbete (30hp). Studenterna väljer inför Åk 4 en av 11 olika studios (ca 20 studenter i varje studio) 

med olika inriktning och profil (Se hemsidan: Studios 2012-2013). Varje valbar studio erbjuder sex 

obligatoriska arkitekturprojekt: Studioprojekt med koppling till studiolärararnas forskning och/eller 

konstnärliga och praktikbaserade utvecklingsarbete. Under programmet genomför den enskilde studenten 

totalt sex Studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade 

tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande. Studenten genomför tre 

Orienteringskurser och tre valbara Seminariekurser på avancerad nivå. Syftet med de Seminariekurserna är 

att ge insikt i forskningsbaserade och teoretiska aspekter på arkitekturens område. Efter avslutad kurs ska 

studenten kunna: 

–analysera begrepp, artefakter eller processer med stöd i några olika verktyg som kännetecknar en 

forskningspraktik 

–presentera en kritisk analys av en given text  

–argumentera och presentera upptäckter och resultat med stöd av text, bild, gestaltningsarbete och/eller 

prototyper 

Vi har idag endast 10 platser på masterprogrammet (Master of Science/Architecture), till vilket vi 

rekryterar arkitektstudenter med liknande bakgrund som våra KTH-studenters: 

–Studenten måste uppvisa tillräcklig färdighet och förmåga för att självständigt och med adekvat metodik 

genomföra och utvärdera arkitekturprojekt. 

–Studenten ska redovisa en portfölj som dokumenterar tidigare genomförda projektarbeten under 

utbildningen. 

–Kandidatexamen inom området arkitektur krävs, eller från ett utbildningsprogram som liknar KTH 

Arkitekturprogrammets basnivå (180hp) 

 

STUDIOSTRUKTUR ÅK 45 
För närvarande har vi 11 studios som utgör parallella spår genom programmet9. Dessa är likvärdiga vad 

gäller kvalitet men har olika arbetssätt och inriktning. En studio har normalt 20-24 studenter och totalt 

100% bemanning som fördelas på 2-5 kvalificerade arkitekturlärare som även är verksamma som 

praktiserande arkitekter, forskare och/eller har andra läraruppdrag. I varje kursbudget finns utrymme att 

engagera gästföreläsare och gästkritiker, till exempel för en pin-up på ritsalen. 

Ett antal gemensamma kopplingspunkter under läsåret har etablerats för att stärka och utveckla en 

pedagogisk samsyn mellan studios under Examensarbetet: Planeringsmöte vid terminens början, MidCrit 

Assessment (gemensamt mellanseminarium), Final Seminar (slutseminarium), gemensam bedömning under 

första examinationsdagen av Diploma Days. Månatliga arbetsluncher med pedagogiska frågeställningar 

som tema har införts under läsåret. Ett gemensamt Thesis Booklet Seminar inplaneras för vårterminen, för 

att stärka måluppfyllelse relaterat till programmering och frågeställning. 

                                                      
9 För en presentation av studios, se http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/studios/the-studios-

2012-2013-1.330191 

 

http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/master-4-5-1.331587
http://www.kth.se/student/kurser/program/ARKIT/HT09/arskurs4
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/orienteringskurs
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/valbarakurser/valbara-kurser-1.334432
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/ex.arbete/examensarbete-1.24707
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/studios/the-studios-2012-2013-1.330191
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/studios/the-studios-2012-2013-1.330191
http://www.kth.se/abe/om-skolan/organisation/inst/arch/utb/2.22199/2.7144/studios/the-studios-2012-2013-1.330191
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På avancerad nivå väljer alltså studenten väg genom att göra ett studioval för två år. Detta ger studiolärarna 

ett tillräcklig långsiktigt perspektiv för att coacha utifrån individens särskilda förutsättningar. Studiolärarna 

lär känna studenten under åk 4 och kan inför att Examensarbetet ska påbörjas bedöma individens 

förutsättningar, och därmed stötta, utifrån olika pedagogiska verktyg. Examensarbetet utförs normalt i 

studion med en utsedd handledare och under medverkan från studions övriga lärare. 

Vår pedagogiska hållning är att ge svaga studenter tydliga verktyg och stöd för systematisering som 

underlag för att hantera designprocessens olika steg. De vi under Åk4 lärt känna som starka studenter med 

förmåga att självständigt artikulera en gestaltningsförmåga vill vi däremot uppmuntra i en friare riktning. 

Här kan vi ofta göra avkall på kravet att examensarbetet ska följa en planerad arbetsprocess. En konstnärlig 

handling kräver frihetliga arbetsformer och som pedagoger vill vi stödja varje individuellt arbetssätt. Det är 

till exempel viktigt att inte avkräva reflektion och eftertanke i samma ögonblick som designarbetet pågår. 

För att kunna ta hänsyn till våra studenters olika förmåga, samtidigt som vi vill uppmuntra till excellens har 

vi givit våra studios stor frihet att arbeta på olika sätt men förtydligat vissa generella rutiner kring 

examination och inlämningskrav. 

Pågående kvalitetsutveckling 
REFLEKTIONSMOMENTET har införts som stöd för reflektion och artikulering av lärande, som ett 

avslutande obligatoriskt moment som avslutning på programmets kurser och projekt (se Inledning och Fig 

8) 

Vi genomför ett programutvecklingsprojekt under läsåret 12/13. Projekt Vertikalitet syftar till att identifiera 

och samla beprövade pedagogiska arbetssätt från studios, vilka i sin nuvarande form funnits i fem år, och 

att hitta nya vertikala arbetssätt för att ta utveckla kunskapsutbytet mellan studenter och lärare på basnivå 

respektive avancerad nivå. Resultatet ger underlag för programutveckling 2013-2014.  

 

Projekt Vertikalitet genomförs i fyra delprojekt och utvärderas med 

utgångspunkt i frågeställningen: 

–Kan vertikalt utbyte stärka Arkitekturprogrammet och hur bör det isåfall 

lämpligen utformas för att utveckla lärarnas pedagogiska verktyg?  

 

Delprojekt A Reflektioner kring vertikalitet och pedagogiskt arbete 

kopplat till ämnesutveckling på konstnärlig och vetenskaplig grund.  

Utförs i samband med utvärdering av konstnärliga professurer och lektorer 

12/13. 

•En självvärdering som innehåller frågor kring programutveckling 

•Intervjuer med professorer mfl som har ämnesutveckling som del av sin tjänst 

•Sammanställning av ovanstående samt av erfarenheter från andra skolor. 

 

Delprojekt B Vertical workshop week 8-14 april 

Förslag till student-/lärardriven kurs tvärs programmet inhämtas under hösten 

från studenter. Även förslag från lärare välkomnas, förutsatt medverkan från 

minst två lärarlag/studios från bas/resp avancerad nivå.  

•Vänder sig till studenter i Åk 2+4? El åk 1-4? 

•Ett specifikt tema? En särskild uppgift att gå igång på? 

•Koordineras av en lärare på 5% (85 timmar) alternativt av några 

studentamanuenser 

•Ytterligare lärarresurser/gäster/konsulter 5x5% att tillgå 

•Administrativt stöd från kursadministratör 

•Kan kombineras med en tvådagars konstruktionsworkshop med särskild budget. 

 

Delprojekt C Experiment kring vertikalt utbyte mellan en studiolärare 

Åk45 och en lärarlagslärare Åk12 

Två lärare vidtalas för ett samarbete kring en tänkt projektplan. Utvärderas i 

maj/juni 2013. 

 

Delprojekt D Extra rörliga medel för att pröva vertikalt utbyte mellan 

lärarlag och studios: 

Inbjudan till lärare och studenter att föreslå innovativa pedagogiska verktyg som 

ni vill pröva för att stärka formativ och summativ bedömning i studion. 

•Hur kan vertikal tänkande skapa ny verktyg för formativ och summativ 

bedömning? 

•Studios välkomnas att komma med förslag till genomförande och utvärdering 

inkl tidplan. I förslaget beskriv tnkt målgrupp och vilken effekt ni hoppas på. 10 

studios kan få ca 10000-15000 kr/var. 

•Minst ett halvt lärarlag i lägre årskurs från basutbildningen ska vara engagerad i 

experimentet. 

•Förslag inhämtas fram till 31 januari 2013, medlen ska användas under läsåret. 

I redovisning ingår reflektion och självvärdering enl mall. 
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Fig 17. Beskrivning av Projekt Vertikalitet, programutvecklingsprojekt läsåren 12/13 

 

3.3. Pedagogiska verktyg på avancerad nivå 
Av ovanstående beskrivningar framgår våra behov av pedagogiska verktyg för att bedöma 

måluppfyllelse framförallt gällande individens progression av kunskap, färdigheter och 

värderingsförmåga. Utbildningens avancerade nivå hanterar de mest kvalificerade målen med 

nyckelord som självständighet, bedömningsförmåga och gestaltningsförmåga. Dessa är de svåraste 

målen för studenterna att nå – och givetvis även att bedöma.  

Bedömning sker under hand i studion, genom regelbunden handledning av handledare och 

studiolärare, och med stöd av den uppsättning verktyg som tidigare nämnts: 

• BEDÖMNINGSKRITERIER 

• REFLEKTIONSMOMENT OCH KURSUTVÄRDERING 

• HANDLEDNING, PROGRESSIONSBEDÖMNING, TIDIGA VARNINGSSIGNALER & 

ÅTERKOPPLING 

• FRIVILLIGA KURSER 

Bedömning sker också vid särskilda avstämningstillfällen: 

 • KRITIK: PIN-UP, DELKRITIK, SLUTKRITIK och vid slutexamination.  

Som nämnts genomför vi ett programutvecklingsprojekt innevarande läsår och har identifierat 

några svaga punkter avseende examensarbetets examinationsrutiner. Vi beskriver dessa 

utvecklingsmöjligheter och åtgärdsförslag nedan: 

 

PORTFOLIO 
Att redovisa en PORTFOLIO är ett förkunskapskrav inför programmets avancerade nivå: Studenten ska 

redovisa en portfölj som dokumenterar tidigare genomförda projektarbeten under utbildningen. Portfolion 

uppdateras under hand av studenten som har intresse av en bra dokumentation inför eventuell praktik och 

ansökningar, till exempel för ett internationellt utbytesprogram. I flera studios tar lärarna en aktiv roll 

genom att stödja studenten i presentationsteknik och PORTFOLION blir ett uttryck för artikulation, 

reflektion och studentens självständiga gestaltningsförmåga (mål 1,2,3,4,5). Vid osäkerhet inför bedömning 

och examination kan studiolärare stödja sig på PORTFOLION. Den är därför ett kontinuerligt pedagogisk 

verktyg som används av studiolärarna som ett stöd för att bedöma progression och måluppfyllelse i relation 

till samtliga mål. 

Projekt Vertikalitet genomförs i fyra delprojekt och utvärderas med 

utgångspunkt i frågeställningen: 

–Kan vertikalt utbyte stärka Arkitekturprogrammet och hur bör det isåfall 

lämpligen utformas för att utveckla lärarnas pedagogiska verktyg?  

 

Delprojekt A Reflektioner kring vertikalitet och pedagogiskt arbete 

kopplat till ämnesutveckling på konstnärlig och vetenskaplig grund.  

Utförs i samband med utvärdering av konstnärliga professurer och lektorer 

12/13. 

•En självvärdering som innehåller frågor kring programutveckling 

•Intervjuer med professorer mfl som har ämnesutveckling som del av sin tjänst 

•Sammanställning av ovanstående samt av erfarenheter från andra skolor. 

 

Delprojekt B Vertical workshop week 8-14 april 

Förslag till student-/lärardriven kurs tvärs programmet inhämtas under hösten 

från studenter. Även förslag från lärare välkomnas, förutsatt medverkan från 

minst två lärarlag/studios från bas/resp avancerad nivå.  

•Vänder sig till studenter i Åk 2+4? El åk 1-4? 

•Ett specifikt tema? En särskild uppgift att gå igång på? 

•Koordineras av en lärare på 5% (85 timmar) alternativt av några 

studentamanuenser 

•Ytterligare lärarresurser/gäster/konsulter 5x5% att tillgå 

•Administrativt stöd från kursadministratör 

•Kan kombineras med en tvådagars konstruktionsworkshop med särskild budget. 

 

Delprojekt C Experiment kring vertikalt utbyte mellan en studiolärare 

Åk45 och en lärarlagslärare Åk12 

Två lärare vidtalas för ett samarbete kring en tänkt projektplan. Utvärderas i 

maj/juni 2013. 

 

Delprojekt D Extra rörliga medel för att pröva vertikalt utbyte mellan 

lärarlag och studios: 

Inbjudan till lärare och studenter att föreslå innovativa pedagogiska verktyg som 

ni vill pröva för att stärka formativ och summativ bedömning i studion. 

•Hur kan vertikal tänkande skapa ny verktyg för formativ och summativ 

bedömning? 

•Studios välkomnas att komma med förslag till genomförande och utvärdering 

inkl tidplan. I förslaget beskriv tnkt målgrupp och vilken effekt ni hoppas på. 10 

studios kan få ca 10000-15000 kr/var. 

•Minst ett halvt lärarlag i lägre årskurs från basutbildningen ska vara engagerad i 

experimentet. 

•Förslag inhämtas fram till 31 januari 2013, medlen ska användas under läsåret. 

I redovisning ingår reflektion och självvärdering enl mall. 
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På basis av PORTFOLION kan handledaren rekommendera studenten att i examensarbetet välja en bredare 

ansats (bred måluppfyllelse) eller, i de fall studenten under Åk4 redan visat hög måluppfyllelse, en smalare 

och djärvare ansats.  

 

Fig 18. En PORTFOLIO av student på avancerad nivå. Portfolion sammanfattar tidigare projektarbeten 

under arkitektutbildningen 

THESIS BOOKLET & JURY UTSKICK 
Innan studenten påbörjar sitt examensarbete ska tre kopior av THESIS BOOKLET framtas. Detta är en 

projektplan och beskrivning av examensarbetets mål, program och arkitektonisk designambition. Studenter 

utarbetar sin THESIS BOOKLET inom studion terminen som föregår examensarbetet och redovisar den för 

respektive studiolärare i samband med examinationen av Studioprojekt 2. 

Programbeskrivningen, som fungerar som en plan för examensarbetet, ska innehålla projektets syfte och 

frågeställning. Viktigt är att den innehåller en beskrivning av metod, program, kontext och plats samt en 

detaljerad tidplan. Vidare är programbeskrivningen en möjlighet att beskriva ämnesområdet som projektet 

kommer att fokusera på. Ämnesområdets fokus kan vara arkitektonisk design, teknik/material, teori, eller 

program (eller ett alternativt fokus som definieras och beskrivs tydligt). Omfattningen av 

programbeskrivningen ska vara totalt 10-20 A4 sidor (inklusive text och bilder/ritningar/diagram).  
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Fig 19. Exempel på en Thesis Booklet som kan se ut på många sätt. 

Juryutskicket skall lämnas in i 5 exemplar vid slutseminariet och ingår som en del av den slutliga 

bedömningen. Detta ska vara ett koncentrerat och sammanfattande material som presenterar 

examensarbetet och underlättar den slutliga inläsningen. Det är alltså inte den kompletta presentationen av 

examensarbetet som skickas ut. Jurymaterialet skall omfatta minst fyra A3-sidor och en lämplig avvägning 

av text och ritningar som preciserar och fokuserar projektets väsentligheter.  

 

EXAMINATIONSRUTINER, SÄRSKILT AVSEENDE EXAMENSARBETET 
Av vår beskrivning av examinationsprocessen framgår att handledare och examinator alltid stödjer sig på 

ett mer omfattande material än det som arkiveras och därmed har tillgängliggjorts inför den aktuella 

utvärderingen. Presentationen innehåller såväl en muntlig som skriftlig redovisning, ofta ett flertal 

modeller, skissböcker och utredningar. Under examensarbetets gång har handledare dessutom ett flertal 

kritiktillfällen och andra verktyg till stöd för progressionsbedömning. 

En förutsättning för examen är att studenten arkiverar sitt examensarbete, analogt och digitalt. Studenten 

skall lämna in 2 arkivexemplar av examensarbetet. I våra anvisningar anges att det går bra att uppdatera 

juryutskicket och använda det. En digital version ska laddas upp i KTH:s biblioteksdatabas DIVA. 

I urvalet finns flera exempel på detta. Ett gott exempel där mycket av diskussionen ovan ställs på sin spets 

är examensarbetet Alvaret. Projektet är oerhört reducerat och presentationen knapphändig. En beskrivande 

text saknas och det är för en utomstående svårt att tillgodogöra sig projektet. Att bedöma måluppfyllelse 

utan tillgång till det material som handledare, jury och examinator tog del av är nästintill omöjligt. Vid 

presentationen fanns dock även skissmodeller i olika skalor och en modell över det gestaltade tornet i skala 

1:20, mer än en meter hög, och en omfattande text vars inledning återges nedan. Dessutom fanns en 

THESIS BOOKLET. Projektet bedömdes mycket väl av den externa juryn under slutkritiken (betyg A).  
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Fig 20. Text tillhörande projektet Alvaret som dock aldrig arkiverades i KTHs biblioteksdatabas DIVA. 

Exemplet är också typiskt då studenten medvetet valt en mycket reducerad presentation som följd av en 

vald arbetsmetod, ett utforskande arbete inleddes med utgångspunkt i en plats och på basis av ett metodiskt 

sökande utifrån tre skalor: 1:1, 1:100; 1:1000, men helt utan program. Arbetssättet uppmuntrades från 

lärandeperspektiv eftersom det var möjligt att bedöma god självständighet och förmåga i tidigare projekt, 

dvs hög måluppfyllelse avseende ett flertal mål. Därför illustrerar exemplet mycket väl KTH 

Arkitekturskolans hållning: i förekommande fall uppmuntras studenter som redan påvisat en hög grad av 

självständighet, bl a vad gäller arkitektonisk gestaltningsförmåga, att i examensarbetet avgränsa och 

utforska en snävt formulerad frågeställningen eller metod, och låta sig engageras i en konstnärlig och 

skapande process där risktagande, mod och djärvhet visar vägen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att vi uppmuntrar alla examinander att överväga ett examensarbete 

med djup och specialisering, men vad gäller svagare studenter som tidigare visat att de nätt och 

jämnt når målen (en i sammanhanget liten grupp) föreslår vi att de väljer ett projektarbete med 

bredd och generalitet, dvs i praktiken ett normalt genomarbetat arkitekturprojekt. För att välja 

några exempel på det senare i urvalet, kan nämnas Oasen-Vinterträdgård i Sorgenfri, som har 

måluppfyllelse vad gäller samtliga mål (och som juryn rekommenderade ett D), liksom Sport 

Rehabilitation Center (som juryn rekommenderade E, men som vid en ombedömning av 

hemuniversitetet belönades med ett A). 

 

Jonas Nilsson 2012
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Pågående kvalitetsutveckling 
Vi konstaterar att våra arkiveringsbehov inte motsvarar förväntningarna inför en kvalitetsutvärdering och 

har infört tydligare rutiner, enligt nedan. Vi arkiverar nu THESIS BOOKLET digitalt, modellfoton mm 

material i samband med uppladdning i Diva. Fotografering av utställningen och samtliga 

studentpresentationer genomförs som stöd för framtida kvalitetsutvärderingar, se nedan: 

 

Fig 21. Instruktion till examinander 2013. 

Arkitekturteknik och Hållbar gestaltning byggs upp som nya ämnesområden på KTH. Som beskrivs 

inledningsvis i Del 3 samt i avsnittet Lärarkompetens sker en satsning på dessa två områden vilket 

successivt ger avtryck på våra examensarbeten. KTH-Sustainability är en KTH-övergripande strategi för att 

integrera hållbarhetsfrågor på alla nivåer i KTHs olika program. Genom sitt särskilda fokus på hållbar 

gestaltning och designperspektivet har Arkitekturskolan, såväl i sin forskning som i grundutbildning en 

mycket viktig roll i detta arbete. De kompetenser som rekryterats alla studenter till godo och finns 

representerade i flertalet studios. I den översyn som pågår av programmet är särskilt studiostrukturen ett 

fokus. Tänkbara utvecklingsmöjligheter är att tillse kompetens på dessa två områden liksom pedagogisk 

och vetenskaplig kompetens i varje studio. Examensarbetare får idag 2 timmar särskild teknikhandledning 

av konstruktör eller annan expertis. På motsvarande sätt införs under kommande läsår handledningstid 

specifikt avseende hållbar gestaltning. 

Arbetet att etablera en gemensam pedagogisk plattform genom ’det kollegiala samtalet’ stärks av vårt 

utvecklingsarbete där studiolärarna i regelbundna möten uppmuntras att utvärdera måluppfyllelse i relation 

till sin undervisning. 

Att tydligare identifiera forskningsaspekter i studenternas arbete, både i förhållande till aktuell forskning 

och det område ett aktuellt gestaltningsprojekt berör, liksom i förhållande till de moment av forskning och 

kunskapsuppbyggnad som ligger i själva gestaltningsprocessen. Varje studiolärarlag uppmuntras även att 

identifiera ett antal nyckelreferenser för sin inriktning och sitt arbetssätt.  

Vi har konstaterat att vi ytterligare kan förbättra våra rutiner vad gäller handledning, handledares 

dokumentation av handledning och progressionsbedömning och har framtagit olika mallar som stöd för den 

studiobaserade undervisningen, se nedan (Jfr examensmål 8, Fig. 9): 

Guidelines regarding submission of Diploma Degree Projects, January 2013 
- Your panel presentation should clearly display a project title, your full name, the 
name(s) of your supervisor(s), studio affiliation and a date. 
- Your Thesis Booklet should be placed visibly next to your panel presentation.  
- Your presentation must include a written Reflection on one A4 page (approximately). 
This is a brief text that reflects on your design process and summarises your intentions 
with the project. Deviations from the Thesis Booklet should be commented on. This 
Reflection does not need to be part of your panel presentation, it is preferably placed by 
your Thesis Booklet. 
- Although not compulsory, an edited documentation of your design process, or a sketch 
book, process diary, photos of work models etc. are very appreciated supplements to 
your presentation. 
- Your submitted presentation as a whole, including Reflection, models or other 
documentation needed for a good understanding of the project, should be adequately 
represented when you upload your project to Diva for archiving purposes. You can for 
example photograph your model, the cover of your sketchbook etc, to show that these 
documents were included in your submission. Please note that you do not need to 
include every detail. 
 
For your information, KTH will photograph all presentations that have been submitted 
for examination on 14 January, 9.00. Examination will formally begin on this day and no 
additional material may later be added to your presentation panels. 
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Fig 22. Mall för studiolärares progressionsbedömning av studenter på avancerad nivå HT12. Jfr även Fig 

9. 

I detta förtydligande hör att studenterna själva dokumenterar sin designprocess i en processdagbok och att 

huvudhandledaren av examensarbete, i sin kontinuerliga, veckovisa handledning noterar examinandernas 

utveckling och måluppfyllelse med stöd av en mall för progressionsbedömning. 

THESIS BOOKLET SEMINAR finns redan etablerat inom studios men införs som ett studioöverskridande 

seminarium för att ge handledare stöd för pedagogiskt upplägg och för att ytterligare stärka studenternas 

måluppfyllelse vad gäller självständighet och kritisk förmåga att formulera frågeställning (mål 3,4). I 

förslaget läser en student in sig på två andra studenters THESIS BOOKLETS. Handledare från olika 

studios modererar tillsammans en diskussion. 

Vi planerar i kommande revidering av utbildningsplanen att framtagande av THESIS BOOKLET 

tydliggörs som ett eget moment i kursen Examensarbete. Bidrar till måluppfyllelse av mål 1,3,4 genom att 

studenten får tydlig handledning inom examensarbetet. Detta möjliggör att särskild lärarkompetens kan 

knytas till detta moment för att ytterligare stärka kopplingen till vetenskaplig och konstnärlig grund och 

kritisk framställning. 

Vårt arbetssätt vad gäller TIDIGA VARNINGSSIGNALER bör också nämnas som ett pedagogiskt verktyg 

för att uppmuntra studenter till särskild HANDLEDNING, liksom FRIVILLIGA KURSER då särskilda 

behov föreligger.  

Vid önskemål att genomföra examensarbete som samarbete, ska en ansökan lämnas till Programansvarig 

som kan bevilja undantag från självständigheten om måluppfyllelse kan påvisas. 

 

TEMPLATE FORFORMATIVE ASSESSMENT AND STUDENTS' PROGRESSION

Progression	of	competence	and	design	skills,	in	Studio	Projects

Work	in	progress

Progression	Level

Verbs	that	caracterise	the	

student's	skills	at	this	level

What	we	assess	through	the	

examination Output	that	we	assess
Years	1-3	(Basic	Level	of	

the	programme)

Level	1:	Introductory	-At	

the	basic	level	the	

student	is	introduced	to	
skills	and	abilities

Demonstrate	(skills),	show	

(an	understanding	for),	use	

(basic	concepts	and	tools),	
solve	design	problems,

That	the	student	demonstrates	

sufficient	skills	and	abilities	to	

independently	and	with	
adequate	methods	complete	and	

evaluate	architectural	design	

projects.
A	portfolio	that	documents	

projects	that	have	been	

previously	carried	out	as	part	of	
the	programme.

Presentations	of	the	

design	project	at	different	

stages,	awareness	and	
description	of	design	

process;	and	other	

completed	assignments.	
Presence	and	activity	

during	course	seminars,	

workshops,	field	trips	etc.	
Portfolio.	

Years	4-5	(Advanced	Level	

of	the	programme)

Level	2:	Systematic	-	At	

this	level,	a	student	will	

develop	skills	and	
abilities	through	more	

advanced	and	complex	

design	projects

Create,	organise,	plan,	

model,	simulate,	produce,	

categorise,	conceptualise,	
assemble,	argue,	discuss,	

relate,	contextualise,	

visualise,	conclude,	
represent,	formulate	and	

solve	more	complex	design	

problems,	demonstrate	a	
throrough	understanding	of	

concepts	and	tools

Individual	progression	and	

individual	deepening	of	

knowledge,	competence	and	
judgement	within	architecture	

and	related	knowledge	areas.

Presentations	and	

argumentations	relating	to	

design	project	at	different	
stages,	awareness	and	

description	of	design	

process;	and	other	
completed	assignments.	

Presence	and	activity	

during	course	seminars,	
workshops,	field	trips	etc.	

Portfolio.	

Years	4-5	(Advanced	Level	

of	the	programme)

Level	3	-	Critically	and	

independently

Create	and		innovate,	

foresee	and	visualise,		reflect	

and	discover,	problematise,	
argue	and	represent,	

elaborate,	modify,		

reformulate	and	solve	design	
problems	of	an	even	higher	

complexity,	demonstrate	

advanced	skills	relating	to	
concepts	and	tools

Individual	progression	and	

individual	deepening	of	

knowledge,	competence	and	
judgement	within	architecture	

and	related	knowledge	areas.

Presentations	and	

argumentations	relating	to	

design	project	at	different	
stages,	awareness	and	

description	of	design	

process;	and	other	
completed	assignments.	

Presence	and	activity	

during	course	seminars,	
workshops,	field	trips	etc.	

Portfolio.	

Level	4… Excel…

TEMPLATE FOR FORMATIVE ASSESSMENT AND STUDENTS' PROGRESSION

Progression	of	competence	and	skills,	in	Studio	Projects

Studio	name
Student	name

TEACHERS'	ASSESSMENT	OF

Progression	Level Verbs	that	caracterise	the	

student's	skills	at	this	level

What	we	assess	through	the	

examination

Output	that	we	assess Teacher(s)	

present

Today's	

Date

Plan	of	

action/Measures	to	

take/Comments

Communicated	

with	the	

student/Date

Proposed	

Follow-up/	

Date

Studio	Project	1	"xxxxx"	

HT12	entitled:	nnnnnn

2,6 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnn

Studio	Project	2	"xxxxx"	

HT12	entitled:	nnnnnn

Studio	Project	1	"xxxxx"	

VT13	entitled:	nnnnnn

Studio	Project	2	"xxxxx"	

VT12	entitled:	nnnnnn
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Fig. Utdrag Rutiner Studioprojekt VT13 

  

Revised Routines from 1 January 2013, Studio Projects and Diploma Degree 
Projects 
 
Thesis Booklet 
The first two weeks of the term will partly be dedicated to the Thesis Booklet that you 
already submitted before term started. In dialogue with your supervisor you are now 
asked to develop and clarify your Thesis Booklet in such a way that it 
- Clearly describes your intentions and formulates a design problem  
- Presents a project plan with a preliminary time schedule 
- Describes your chosen design methodology and how you will keep a Process Diary 
- Prepares your contribution to a Thesis Booklet Seminar 
 
By 30 January, your revised Thesis Booklet and Portfolio must have been presented to 
your supervisor and the Thesis Booklet submitted in digital form to the programme 
administration . 
 
Thesis Booklet Seminar 
The date for the seminar is set to 25 January, 13-15 (preliminary date). 
Diploma Degree Students and supervisors from all studios work together in parallel 
discussion groups. Every student is asked to prepare by assessing two other Thesis 
Booklets, of which at least one is from another studio. Students contribute constructive 
comments and the aim of the seminar is to identify similarities, strengths and fruitful 
revisions in terms of (1) how the design problem is formulated and (2) design 
methodology. 
 
Process Diary 
Diploma Degree Students are required to keep a process diary where they make notes of 
the daily or weekly development of the design process. Each student is free to choose a 
suitable format/method. 
 
Progression Template 
At Advanced Level, a student completes six Studio Projects, each providing an 
opportunity to apply and develop skills in varied application areas; and tools to reflect on 
the learning process. To ensure individual progression through this sequence of Studio 
Projects to the Diploma Degree Project, studio teachers and diploma degree supervisors 
regularly assess each student's work in tutorials, midcrits, pin-ups, presentations, etc. At 
each of these tollgates, teachers record a student's performance following a Progression 
Template. 
 
Final Reflection Questionnaire and Course Evaluation 
To encourage reflection, a final compulsory assignment concludes every course and 
Studio Project across the Architecture Programme. This is a web-based anonymous 
questionnaire which is followed by an optional course evaluation (Introduced during the 
academic year 2012/13, and subsequently evaluated). 
 
Supervision and Assessment of Studio Projects and Diploma Degree Projects 
Examiners, Studio teachers and Supervisors at Advanced Level document their students' 
progression of skills and abilities during and between project, following certain guidelines 
(Progression Template, Course Analysis Template, MidCrit Assessment Form etc). While 
the pedagogy and work methodologies differe between studios, all teachers meet 
regularly to synchronize their assessment of students' work. Such regular cross-studio 
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