
digt genom att använda sina under utbildningen 
förvärvade kunskaper om arkitektur. Projektet 
genomförs individuellt eller i grupp om två inom 
ramen för en av de tre erbjudna alternativen – 
Arkitektur i kontext, Arkitektur i tid och rum och 
Ariktektur i samtid. Detta större projektarbete 
bör i någon omfattning beröra alla skalnivåer från 
landskap/samhällsnivå och ända ner till bygg-
nadsdetalj. Det är också viktigt att studenterna 
lyckas kommunicera projektets konkreta funk-
tioner och sina idéer och koncept på ett tillfreds-
ställande sätt. 
 Under våren arrangeras offentliga exami-
nationstillfällen där studenternas projekt pre-
senteras inför de i kursen engagerade lärarna, 
förstärkta med inbjudna gästkritiker. Projektet 
sammanställs även i en rapport som lämnas in 
till skolan för arkivering.  Efter dessa tre år på 
arkitektprogrammets grundnivå fortsätter utbild-
ningen på avancerad nivå. Många utnyttjar möj-
ligheten att ta ut en kandidatexamen i arkitektur 
oberoende av om de fortsätter sin utbildning på 
LTH eller annorstädes.

 In the bachelor project the students should 
be able to show their ability to work indepen-
dently by using the architecture knowledge 
gained during the education so far. The project 
is made individually or i groups of two within 
the frame of one of the three courses offered – 
Architecture in Context, Architecture in Time and 
Space and Architecture in the Contemporary. 
This project should concern architecture in all 
scale levels, from the landscape/urban level to 
building detail. It is also important that the stu-
dents in this project manage to communicate the 
idea and functions in a satisfying and clear way. 
 Public examinations, where the students’ 
projects are presented for the teachers engaged 
in the course, are arrange during the spring. The 
project is also summarized in a report handed to 
the to the school for archiving. After these three 
under graduate years the education continues 
at the advanced level. Many use the opportunity 
to take a bachelor in architecture regardless of 
whether they continue their education at Lund 
University or elsewhere.

Det tredje året på Arkitektskolan innebär en hel 
del nytt. Efter att ha lagt grunden till sin utbild-
ning till arkitekt i de årskursblandade ateljéerna 
samlas nu alla i årskurs tre för gemensamma 
kurser under höstterminen. Studenterna läser 
inledningsvis kurser i stadsbyggnad under sex 
veckors tid för att sedan övergå till en lika lång 
kurs i arkitektur. Tanken är att man här, mot 
bakgrund av ateljéernas varierade pedagogiska 
profil, stämmer av studenternas kunskapsnivå. 
Höstterminen blir också en förberedelse för ett 
mer självständigt förhållningssätt till arkitektur-
frågor. Under våren delas studenterna återigen 
upp. Det är nu dags att välja inriktning inför det 
avslutande kandidatarbetet. 

 
Kandidatarbetet är både ett avslut och en 
början. Det är avslutet på grundutbildningen 
och när projektet är över och allt är inlämnad 
blir det naturligt för många att ta en paus för 
att praktisera, resa utomlands eller helt enkelt 
göra något helt annat för en tid. Kandidatarbetet 
är också början på ett mer självständigt och 
undersökande arbetssätt inför den stundande 
masterutbildningen. 
 Inom kandidatarbetet ska studenterna 
kunna visa på sin förmåga att arbeta självstän-

The third year at the School of Architecture 
means a lot of news for the students. After 
having set up the base for the architecture 
education during the first and second year, 
the third year students are now gathered for 
common courses during the autumn semester. 
The students are starting off with courses in 
city planning during the first six weeks to then 
continue with an architecture course. The idea 
is to now, because of the different pedagogic 
profiles of the four studios, coordinate the stu-
dent’s knowledge level. The autumn semester is 
also a preparation for having a more independ-
ent approach to architecture. In the spring the 
students are once again divided into groups. 
It is now time to choose a focus area for the 
concluding bachelor project. 
 
The bachelor project is both an ending and 
a beginning. It is the conclusion of the under 
graduate program and when the final project 
is submitted it is natural for a lot of students 
to take a break and take an internship, travel 
or simply do something else for a while. The 
bachelor project is also the beginning of a more 
independent and analytic way of working to 
prepare for the master program.Läs mer om kandidatarbetet:

www.student.lth.se/arkitekt/exjobb_a/kandidatarbete
Read more:
www.student.lth.se/arkitekt/exjobb_a/kandidatarbete

Bachelor project by Liina Piik

KANDIDAT
ÅRSKURS

YEAR 3 – BACHELOR PROJECT

3

http://www.student.lth.se/arkitekt/exjobb_a/kandidatarbete
http://www.student.lth.se/arkitekt/exjobb_a/kandidatarbete
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‘EN TIDIGARE ANSEDD BEGRÄNSNING 
KAN SES SOM EN TILLGÅNG’
ARKITEKTUR I KONTEXT, AAHF25 - EN KURS MED CHARLOTTE VON 

BRÖMSSEN OCH JOHANNA PETERSSON BÖRNER MED FLERA

I denna kurs tar vi oss an Landborgen i Helsingborg 
– ett storslaget landskapligt element som sträcker 
sig omkring 300 meter i nordsydlig riktning genom 
staden. Nedanför breder den historiska stadskärnan ut 
sig och ovanför blickar dagens nya Helsingborg ut över 
Öresund och den äldre bebyggelsen.
 Vi koncentrerar oss på det stora, formande land-
skapselementet i staden. I den delande och förenande, 
långsträckta, betonade och ibland bortglömda kanten 
arbetar vi i ett antal utsnitt på tvären.
 Hur kommer det sig att “The High Line” i New 
York fick så stor genomslagskraft? Ett horisontellt, 
befintligt infrastrukturelement gjordes tillgängligt och 
plötsligt kunde ett nytt offentligt rum erbjudas. Man 
fick ett nytt sätt att röra sig i “skyskrapornas stad” och 
en möjlighet att blicka ner över det ursprungliga, platta 
landskapet. Stämning, identitet och kontext är några 
begrepp som vi vill utforska närmare, tillsammans med 
er!
 Det personliga uttrycket och att samla erfaren-
het är viktigt i kursen. Det handlar om att ta ställning 
och ha en grund att vila i. Som arkitekt blir du aldrig 
fullärd, utan bygger på dina personliga erfarenheter 
och relationer. Att öva sig i att formulera vad man vill 
uppnå, planera arbetet och hitta rätt kommunika-
tionsredskap i ett givet sammanhang, är viktigt. Som 
arkitekter behöver vi kommunicera med oss själva och 
med andra rollinnehavare längs med vägen till konkret 
arkitektur. För att kunna tänka utanför ramarna måste 
man bryta hjärnans vanemönster. Vi har därför bjudit 
in närliggande discipliner för att vidga perspektiv och 
språk - Stämningsutvidgande övningar!
 En viktigt frågeställning i projektet är ”Hur får 
man ett konkret arkitektarbete att leda till intressant 
arkitektur?” - Genom att prova olika infallsvinklar, med 
fokus på görandet eller tillverkandet, utforskar vi vad 
ett kontextuellt förhållningssätt skulle kunna vara idag. 
Arkitektur är fysiskt men också mångbottnat vad gäller 
betydelse och upplevelse.
 Målet i projektet är att med hjälp av arkitektoniska 
ingrepp stärka det offentliga rummet i en situation där 
topografin både är en tillgång och en utmaning. Platsen 
är både delande och förenande, långsträckt och beto-

nande och ibland helt bortglömd. Projektet utgår från 
vardagliga fenomen och aktiviter men skall resultera i 
ett konkret byggnadsprojekt i spannet 500-2000 m2. 
Byggnadsprogrammet formuleras inom projektet men 
med hjälp av assisterande lärare.
 Kursen har som utgångspunkt en alltmer viktig 
och allmängiltig frågeställning inom arkitekturfältet; – 
Hur kan överlämnade och glömda fysiska situationer 
åter introduceras i Stadens helhet? Projekt som lyckats 
med detta finns världen över, två exempel är The High 
Line i New York och Varvsområdet i Malmö. Det som 
förenar dessa med Landborgen i Helsingborg är att en 
tidigare ansedd begränsning kan ses som en tillgång. 
Det är denna fråga som vi önskar att ni som framtida 
arkitekter skall få insikter i. 
 Studenterna arbetar individuellt eller i grupper 
om högst två med projektet. Under kursens gång ges 
input i form av föreläsningar med mera för att belysa 
de frågeställningar som projektet berör. Ett antal mel-
langenomgångar hålls för att rytmisera projekttiden. I 
kursen Arkitektur i Kontext får studenterna utveckla en 
arbetsmetod för att hantera en stor komplexitet utifrån 
en förståelse av en bakomliggande historia/process. Vad 
har genererat projektet och hur förs argumentationen i 
förhållande till projektets ”raison détre”?
 Kursen börjar med ett besök på plats i Helsingborg 
samt en workshopvecka med inledande arbetet enskilt 
och i grupp. En annan viktig del av kursen är studie-
resan till Lissabon. Lissabon är en stad präglad av sin 
topografi, precis som Helsingborg. Resan görs tidigt i 
kursen för att erfarenheterna härifrån redan från början 
ska inkluderas i projekten.

UNDERVISANDE 2014

EXAMINATOR
Christer Malmström

KURSLÄRARE
Johanna Petersson Börner  Charlotte von Brömssen

ÖVRIGA LÄRARE
Bernt Nilsson  Maria Rasmussen

GÄSTER
Kristina Jansson Bonde  Francisco Aires Mateus 
Joao Gomes da Silva  Lina Dahlström

Överst och höger: projekt av Disa Reuterswärd. Längst ner och vänster: 
projekt av Freja Elvin-Nowak
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logi utvecklas genom evolution (träkonstruktion byts 
mot sten – Akropolis i Aten). Muteringen av artefakt/
typ kan även provoceras fram. Det kan exempelvis ske 
genom att förändra en eller fleras så kallade parame-
trar i den formgenererade koden/konventionen. En 
horisontell utbredning av ett byggnadsprogram kan tex 
förändras till att tvingas till en vertikal utestäckning. 
 Kursen indelas i tre delar. Den börjar med en 
introducerande workshop som 2014 skedde i samarbete 
med Jorge Ayala som driver [Ay]A Studio. Efter detta 
åker hela gruppen på en studieresa som 2014 gick till 
Paris. Där besöker vi AA´s (Architectural Associations i 
London) studio i Paris. Väl hemma börjar vi arbeta med 
själva designuppgiften som 2014 var ett krematorium 
med två vitt skilda rumsligheter – den sakrala och den 
industriella. 

UNDERVISANDE 2014

EXAMINATOR
Christer Malmström

KURSLÄRARE
Tina-Henriette Kristiansen 

ÖVRIGA LÄRARE
John Ross   Jorge Ayala
Eric Carcamo  Thomas Chevalier Böjstrup
Andrea Marcu  Caroline Dieden
  
GÄSTER
Peter Cook   Abelardo Gonzalez 

Denna kurs experimenterar inom fältet Arkitektur 
– Mutation med syftet att se och utveckla nya ar-
betsmetoder vilka kan frigöra gestaltningsprocessen 
från hämmande konventioner. Målet är att projektet 
ska uppfattas som en möjlighet att bidra till den 
fortlöpande processen att definiera arkitekturbe-
greppet i en tillvaro präglad av ständigt växande 
förutsättningar. 

En mutation är i biologisk/medicinsk mening en 
förändring i ett genetiskt material och kan ha olika 
ursprung, exempelvis slumpmässiga kopieringsfel vid 
celldelning. 
 Mutationer indelas i de som ger upphov till nya 
individer (könsceller) och de som endast påverkar en 
individs (somatiska celler). De förstnämnda, könscel-
lerna, har inverkan på det vi benämner ”evolution”, det 
vill säga förändring av en organisms egenskaper över 
tid. Mutationer kan även provoceras att uppkomma.
 Fenomenet mutation kan också användas inom 
arkitekturens område och det är var denna kurs 
utnyttjar. Kursens syfte ”är att förmedla experimentella 
arbetsmetorder för kreative design inom arkitektur”. 
Mutation används här i en fri och närmast metaforisk 
mening. Arkitekturen kan sägas ”mutera” (genomgå en 
mutation) i flera oberoende dimensioner.  Exempelvis 
kan en ursprunglig intention bakom ett arkitektoniskt 
verk över tid drastiskt förändras (kraftvärmeverk till 
konstmuseum – Tate Modern i London) eller en typo-

‘ARKITEKTUREN KAN SÄGAS MUTERA’
ARKITEKTUR I SAMTID, AAHF30 - EN KURS MED TINA-HENRIETTE KRISTI-

ANSEN OCH JOHN STACK ROSS MED FLERA

Överst och höger: projekt av Maja 
Linse. Längst ner: projekt av Olof 
Marnung
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Projekt av Klara Bengtsson

Projekt av Klara Bengtsson

tillgodoser framtidens krav på ett fungerande musikhus. 
Det nya musikhuset ska kunna möta en mycket större 
publik och kunna hålla fler konseter på fler sätt och i 
olika format.  
 I studion undersöker studenterna olika strategier 
för att arkitektoniskt forma nya Musikens Hus. På plats 
görs bland annat en SWOT-analys och studenterna får 
sedan välja att fokusera på någon av byggnadens funk-
tioner. Studenterna går på djupet i formgivningen och 
väljer material och gör detaljer. Vi arbetar med skisser 
och både fysiska och digitala modeller. 

 Ett viktigt moment i kursen är studieresor. 2014 
tittade vi på musikhus i New York, Helsingborg, Kö-
penhamn, Malmö och Lund, Resan till New York är så 
klart extra viktigt och där studerar vi ombyggnader och 
nybyggnader på Manhattan. Vi besöker även arkitekt-
kontor och går på föreläsningar. 

I denna kurs arbetar vi med transformation av bygg-
nader och miljöer. Transformation är ett växande 
arbetsfält för arkitekter som kräver olika strategier. 
Med dagens fokus på återanvändning och hållbar ut-
veckling blir transformeringen av det redan byggda 
till en självklar uppgift i en modern urban miljö. 

Transformation kräver kunskap om gamla hus och 
konstruktioner, men det kräver också kreativitet och 
mod att skapa det okonventionella, oväntade, expres-
siva. Genom att upptäcka tillgångarna i det befintliga 
kan vi förvandla dessa övergivna industribyggnader till 
attraktiva miljöer som möter vår tids krav på funktion, 
närhet, förtätning, stämning, ordning, överblickbarhet 
och så vidare. Transformation kräver en pluralistisk 
hållning, analysmetoder och vilja att utveckla den 
arkitektoniska dynamik som uppstår i mötet mellan ny 
och gammal arkitektur. Malmös industriella arv är en 
tillgång som vi i denna kurs ger nytt liv.
 2014 tog kursen sig an Göteborgs stads planer på 
att skapa ett nytt musikhus i det gamla konserthuset 
– ett av den skandinaviska funkisens nyckelbyggnader. 
Uppgiften handlade om att gå på djupet och gestalta 
om- och tillbyggnad i en arkitektur som fyller huset och 
hela Götaplatsen med nya ljudbilder. En viktig del av 
uppgiften var att säkra byggnadens kulturhistoriska vär-
den och förädla och utveckla dess kvaliteter så att den 

‘TRANSFORMATION KRÄVER EN 
PLURALISTISK HÅLLNING’
I TID OCH RUM, AAHF20, EN KURS MED MATS EDSTRÖM, KERSTIN 

BARUP MED FLERA

EXAMINATOR
Christer Malmström

KURSLÄRARE
Mats Edström

ÖVRIGA LÄRARE
Markus Hultberg  Alex van de Belt
Maine Godderidge  Anna Sundstedt

GÄSTER
Ulf Leth
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As a high school student, John Ross loved math-
ematics and painting. Later on, these interests lead 
to major in architecture. Since 2006 he has been 
involved in teaching at LTH and has returned year 
after year as teacher in various courses and work-
shops. John is also known as the software guru.

What makes you keep coming back to Lund?
I really love it here. I enjoy the hospitality, getting to 
know the faculty and various guests professors, and the 
students have always been great! In my opinion, the 
students at Lund seem mature in both their intellectual 
and artistic capabilities. They’re hard working and often 
approach projects with a healthy amount of critical 
thinking. In addition, I very much like the internation-
al quality of the courses that I have had an opportunity 
to teach.  

When you’re here, you have a lot of workshops in 
computer software, why is that?
I’ve been implementing software tutorials in my design 
studios for the past 4–5 years. I think the word got 
around and I’ve been asked to teach additional courses, 
which focus on software and design techniques. Since I 
started 3d digital modelling in 1999, I’ve gone through 
many phases as technology changes and the state of the 
art is constantly being redefined. 
When I teach software I try to frame the teaching 
within what I call digital craft. Beginning with the 
fundamentals of 3d modelling, I feel it’s important to 
educate students about how software “thinks”, how it 
defines certain elements and geometries.

Is it important for students today to have a broad 
software knowledge when they graduate?
It really depends on the student and where he or she 
want to go with their chosen profession and ideas. 
Regarding general professional practice in architecture, 
it’s hard, if not impossible, to find any office nowadays 
that doesn’t have a certain amount of software/digital 
design tools, which aid in the design and production of 
building. 

How do you see software’s role in the design-process?
Software is a tool which helps me realise and commu-
nicate an idea. This can be done in a number of ways: 
crafting a 3d digital model, visualising information/
data, rendering techniques, digital fabrication, etcetera. 
It’s becoming an increasingly invaluable and integral 
part of developing design ideas and their realisation. 
The prowess offered by digital technology, as it relates 
to manufacturing and certain building techniques, is 
phenomenal. This is true for many disciplines. 

Do you see students get carried away by the software 
and letting it rule the design? 
I’d say this is typical for anyone beginning to learn 
digital design software. I think it’s only natural to 
explore new possibilities in developing geometries and 
shape. The most important thing is to bring an idea to 
the method. Design software is merely a tool amongst 
many within a design process. Digital methods should 
never negate other ways of working, which a person 
finds meaningful to his or her own creative process.

Which is your favourite Rhino command?
“Rebuild.” Because I rarely get it right the first time.

JOHN ROSS has during his carrier worked with Foster and Partners, 
VJAA and Cannon Design. He has recently opened his own practice 
SRDO which is in its infancy at the moment but hopefully it will develop 
quickly over the next year.

‘IT IS IMPORTANT TO EDUCATE 
STUDENTS ABOUT HOW SOFTWARE 
THINKS’
JOHN ROSS AND THE IMPORTANCE OF DIGITAL SOFTWARE

“I do a lot of workshops and for me it is a way of mak-
ing a frame of designing for the students. That frame-
work normally has a timeline – which is quite reduced, 
a very specific aim or target – so it is not open to all 
possibilities and normally, but not necessarily, it has to 
do with another perspective on architecture that comes 
from another field or another school. 
 As I see it, the power of a workshop is three fold. 
First, because of the time frame, you are required to 
produce something with a rather finite result in a small 
space of time. Second, it is about density, normally the 

students are placed in an even denser context which 
I think enhances creativity and stimulates students to 
help and learn from each other. Third, the fact that 
somebody from the outside disturbs the curriculum. You 
allow someone to come and kick it a bit which I think is 
vital. It is a very easy way to create a critical approach of 
whatever you are doing.”

BIOARKATOMI
Ateljé Q
”Denna workshop fokuserade 
på att finna inspiration och se 
arkitektoniska egenskaper i 
mikroformatet.” 
Jonas Marculescu, 
workshopledare 

WORKSHOP
Muterande arkitektur
”I den här workshopen 
utforskade vi i full skala hur 
en förhållandevis enkel enhet 
kan utformas för att i mängd 
kunna bilda en spännande 
helhet. I slutänden 
producerade vi och satte 
ihop över 400 enheter till en 
installation i foajen på KC.”
Lucy Roth, 
deltagande student

LAND ARK 2011
Arkitektur & landskap
”Through architecture we 
can explore our physical and 
psychological relationship to 
the landscape. Between a 
desire and need for natural 
systems, and a parallel need 
for shelter and protection, 
the relationship is an exciting 
challenge.” 
Carley Friesen, 
workshopledare 

WEBSPACES årskurs 1 & 2
”... det var rigtigt sjovt da 
lufthavnsbussen stoppede 
og chaufføren sprang ud og 
tog et par billeder, mens alle 
passagerene sad i bussen og 
ventede.” 
Tina-Henriette Kristiansen, 
workshopledare

WORKSHOPS
The workshop is a well used teaching method at the school, but what defines a workshop 
and why do many architects seem to agree it is a good method? Below David A.Garcia’s 
view on the benefits with workshops and some examples of workshops from the past year.

DAVID A. GARCIA answers the question ”How would you define a 
workshop and what is so great about it?”

A.Garcia

