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Utbildningsnivå 
Avancerad nivå. 
 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighetskrav: Grundläggande behörighet för fristående kurser på avancerad 

nivå. 

Särskild behörighet: Masterexamen i arkitektur eller fri konst alternativt för kursen annan 

relevant masterexamen eller motsvarande reell kompetens samt Engelska 5 och 6 eller 

motsvarande kunskaper i engelska. 

 

Urval 

Urval genomförs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade CV som ska 

synliggöra den sökandes tidigare projekt, portfolio och professionella erfarenhet. Den sökande 

ska även bifoga ett personligt brev i vilket det ska framgå varför hen söker kursen och hur hens 

tilltänkta studier relaterar till kursens konceptuella ramverk. 



 

Undervisningsspråk 

Engelska. 

Kursens omfattning och studietakt 

60 hp, helfart. 

Syfte 

Kursen syftar till att få studenterna att kritiskt reflektera över effekterna av rumsliga samhälleliga 

förändringsprocesser genom att kombinera teori och praktik med individuell och kollektiv 

forskning. Den syftar även till att reflektera över och ingripa i debatten om temat "intern 

kolonisering och landsbygden". 

Lärandemål 
Efter den första delkursen, Decolonizing Architecture: A (30 hp), ska studenten kunna: 

• Visa en förmåga att delta i och förstå olika avancerade teoretiska debatter som omgärdar 

användandet av kritiska rumsliga metoder 

• Visa en förmåga att definiera ett drivande koncept som kan användas vid individuell 

forskning inom arkitektur 

 

Efter den andra delkursen, Decolonizing Architecture: B (30 hp), ska studenten kunna: 

• Visa en förmåga att arbeta kollektivt med en bärande och tydlig intellektuell stringens 

• Visa en förmåga att kunna utveckla grunden för ett självständigt forskningsprojekt  

Kursinnehåll 

I en text från 1923 analyserade Antonio Gramsci den så kallade “Italian southern question”, 

vilken han benämnde som en form av intern kolonisering, vilket etablerade en grundläggande 

koppling mellan kejserliga ambitioner och interna former av kolonisering. Legitimerat av en 

retorik om modernisering har andra "marginaliserade territorier" inom Europa också varit föremål 

för utvinning och expropriering från en storstadsmetropol (exempelvis Sápmi och Irland), vilket 

har tvingat lokalbefolkningen att emigrera. Övergivandet av landsbygden var den naturliga 

konsekvensen av årtionden av exploatering, underkuvning och migration. Hur tvingar dessa 

berättelser om intern kolonisering oss att ompröva den samtida migrationen och landsbygden?  

Studenterna kommer att få möjlighet att resa till Sicilien, Borgo Rizza, en av de nya städer som 

byggdes under koloniseringen av Sicilien 1940. Kursen har sedan förra året hjälpt kommunen att 



förvandla den övergivna staden och etablera ett utrymme för medborgerliga initiativ som lokala 

organisationer och internationella universitet. 

Baserat på ett redan etablerat partnerskap med Municipality of Carlentini (kommunen i 

Carlentini) kommer studenterna att bidra till en rad interventioner och diskursiva utställningar i 

syfte att återföda Borgo och koppla ihop platsen med andra "fallstudier" runt om i världen. 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom:  

• Studiebesök och studieresor 

• Kollektiv läsning 

• Seminarier 

• Workshops 

• Individuell- och grupphandledning 

• Föreläsningar 

Kursen är indelad i fyra schemalagda obligatoriska studieperioder per termin som omfattar en 

veckas heltidsstudier vardera och inkluderar löpande individuell handledning och 

grupphandledning kombinerat med kollektiva läsningar och seminarier. Mellan studieperioderna 

ska deltagarna arbeta självständigt i den uttrycksform som de själva väljer tillsammans med 

handledaren och genomföra studiebesök. 

Kursen är indelad i två delkurser: 

Delkurs 1: Decolonizing Architecture A (30 hp) 

Delkurs 2: Decolonizing Architecture B (30 hp) 

Examination 

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i kursens obligatoriska schemalagda moment och 

genom att studenten lämnar in en i förväg bestämd inlämningsuppgift samt genom aktivt 

deltagande i obligatoriska seminarier och lektioner.  

Delkurs 2 examineras av kursledaren, med input från en extern jury, och bygger på en offentlig 

presentation där den individuella konstnärliga och arkitektoniska forskning som utvecklats under 

året används som stödstruktur för en diskursiv utställning/presentation. 



Examinator  
Examinator utses av Institutionsnämnden för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och 

fri konst. 

Kurskrav 
För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande i den obligatoriska schemalagda 

undervisningen (med minst 75 % närvaro), inlämning av en uppgift och deltagande i den 

offentliga presentationen i slutet av året. För att klara kursen måste alla ovanstående delar utföras 

på ett sätt som uppfyller de förväntade lärandemålen. Komplettering vid frånvaro sker i samråd 

med kursansvarig lärare. Student som inte har möjlighet att delta i studieresan ges en 

ersättningsuppgift. 

Betygskriterier 

För betyget godkänd: Studenten har uppnått kursens angivna lärandemål 

För betyget underkänd: Studenten har inte uppnått kursensangivna lärandemål 

Läromedel 
Inga obligatoriska läromedel, men en lista över referenslitteratur kommer att distribueras. 

Övrigt 

Studieresa – egna kostnader kan förekomma 

 

Kursplanens giltighet 

Kursplanen gäller för läsåret 2022-2023. När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en 

gång per termin under de följande 18 månaderna. 


