
AK123V Stockholms teknikhis-
toria 4,0 hp
Stockholm's History of Technology

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Skolchef vid ABE-skolan har2021-09-09 beslutat att fastställa denna kursplan att gälla från 
och med VT 2022, diarienummer: A-2021-1600.

Betygsskala
P, F

Utbildningsnivå
Grundnivå

Huvudområden
Teknik

Särskild behörighet
Ingen

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-       - Redogöra för viktiga aspekter av Stockholms teknikhistoria.

-       - Skriftligt och fotografiskt skildra hur Stockholms teknikhistoria bidragit till att forma 
den stad vi ser idag.

-       - Kritiskt granska historiska berättelser om Stockholm och dess framväxt.

Kursinnehåll
I denna kurs utforskar vi Stockholm i ett teknikhistoriskt perspektiv. Kursen är ”mobil” 
och tar oss till ett antal platser som ruvar på några av Stockholms bäst bevarade hem-
ligheter. Kursaktiviteterna tar sin utgångspunkt i s.k. ”platsbaserat lärande” och innefattar 
bland annat stadsvandringar, digitala gruppövningar i fält, fotovandringar och kreativa 
skrivuppgifter i anslutning till dessa. Detta skapar en ram för diskussion och analys av 
teknikhistoriska händelser som har format det urbana landskapet vi ser i dagens Stockholm.

Examination
 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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