
          

 
 
Kursplan 

 
OPI Labb (60 hp)  

OPI Lab (60 ECTS-credits) 

 

Kurskod: OPIL23 

Fastställd av: Institutionsnämnden för forskning och vidareutbildning inom arkitektur och fri konst 
Fastställandedatum: 2023-02-14 
Giltig: fr.om. HT-2023 och tillsvidare  
Utbildningsområde: Fri konst 
Huvudområde: Fri konst 
Utbildning: Fristående kurs 

Fördjupningsnivå: AXX 
Betygsskala: U/G 

 

 

 

Utbildningsnivå  
Avancerad. 
 

Behörighetskrav  
Grundläggande behörighetskrav:  

Grundläggande behörighet för fristående kurser på avancerad nivå. 
 

Särskild behörighet: Masterexamen i fri konst alternativt för kursen annan relevant 

masterexamen eller motsvarande reell kompetens. 

 

Urval  
Urvalet sker genom en sammanvägd bedömning av för kursen inskickade relevanta 

arbetsprover (max 5 stycken), CV samt ett motiveringsbrev som beskriver varför hen söker 

kursen. Sökande med likvärdiga meriter kan eventuellt kallas till intervju som ett sista steg i 

urvalsprocessen. 

 

Urvalet sker utifrån tre kvotgrupper: 

- Masterexamen i fri konst  

- Masterexamen i arkitektur/landskapsarkitektur/rumslig gestaltning/inredningsarkitektur 

- Masterexamen i kulturproduktion, curating eller annat relevant ämnesområde. 

 

Undervisningsspråk  

Engelska är det huvudsakliga undervisningsspråket. 



  

 

Kursens omfattning och studietakt  

60 hp, helfart. 

 

Syfte  

Den ettåriga kursen syftar till att skapa ett mångdisciplinärt sammanhang för yrkesutövare att 

arbeta individuellt och kollektivt för att utveckla verktyg, metoder och strategier, genom vilka 

vi kan utforma och påverka byggda miljöer och offentliga rum, och med förmågan att på 

betydelsefulla sätt skifta förväntningarna om hur vi talar om det gemensamma. 

 

Kursinnehåll  
OPI Labb frågar, på olika sätt, vad är det som är i allmänhetens intresse? - genom att driva 

och realisera projekt inom, kring och mellan konst och arkitektur. Samtidigt som detta 

kollektiva görande och lärande pågår, önskar OPI Labb att den kunskap vi producerar ska 

fungera som en katalysator för deltagarnas egna praktiker. På så sätt påverkas och formas 

deras respektive yrkesområde, vare sig det handlar om konst, arkitektur, curating, social 

praktik, landskapsarkitektur, aktivism och/eller andra yrkes- eller forskningsområden. 

 

Gruppen träffas under intensiva perioder för fördjupade undersökningar som sker på plats, 

individuellt arbete och mångdisciplinära grupparbeten. Denna struktur kompletteras med ett 

program som innehåller föreläsningar, seminarier, workshops, samtal och kritik i ett format 

som vill stimulera kunskapsutbyten genom lärande och avlärande i en kollegial kontext. 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg  

Kursen genomförs genom obligatoriska schemalagda undervisningsperioder och innehåller 

följande moment: 

• Undersökningar på plats 

• Individuellt arbete med förankring i deltagarens praktik 

• Samarbeten och mångdisciplinära grupparbeten 

• Seminarier 

• Föreläsningar 

• Workshops 

• Handledning individuellt och i grupp 

• Gruppkritik 

• Interaktioner och presentationer med/för allmänheten, som kan ta olika former 

 

Kursen är indelad i två delkurser under ett läsår: 

Delkurs 1: OPI Labb A (30 hp) 

Delkurs 2: OPI Labb B (30 hp) 

 

 

 

 



Lärandemål  

Efter slutförandet av delkurs 1, OPI Labb A (30 hp), ska studenten kunna: 

• Reflektera över och tillämpa olika praktikbaserade strategier och metodologier för 

kritisk kartläggning, konstnärlig och/eller platsspecifika undersökningar. 

• Uppvisa en fördjupad medvetenhet om de många olika strategier och verktyg som 

krävs för att hantera mångdisciplinära samarbeten genom grupparbeten. 

• Uppvisa en utvecklad kunskap och förståelse för det komplexa sammanhang som allt 

det offentliga utgör och för de olika ståndpunkter, tillvägagångssätt och språk som 

används av dem som arbetar inom detta område. 

• Utveckla, testa och tillämpa nya metoder för sin egen praktik i förhållande till arbetet 

med hur generella platser får sin specificitet och hur de kan kopplas till andra platser. 

• Reflektera över de olika värden som redan etablerats och som definierar det som ofta 

kallas det offentliga rummet och/eller den offentliga sfären. 

 

Efter slutförandet av delkurs 2, OPI Labb B (30 hp), ska studenten kunna: 

• Visa och tillämpa kritisk reflektion i sitt sätt att arbeta med och i offentligheten. 

• Initiera och genomföra experiment för att "skapa en publik/göra offentligt" genom 

grupparbete och/eller individuellt arbete. 

• Utveckla ett förslag för framtiden som visar på kritikalitet, implementerandet av nya 

kunskaper och metoder för sitt arbete och en koppling till en plats och en specifik 

lokalitet. 

 

Examination  

Delkurs 1, OPI Labb A (30 hp) examineras genom aktiv deltagande omfattande minst 80% 

närvaro under kursens obligatoriska schemalagda undervisningsveckor, seminarier och 

workshops, samt genomförandet av skriftliga eller muntliga uppgifter. 

Delkurs 2, OPI Labb B (30 hp) examineras i slutet av läsåret genom en slutpresentation av ett 

projektarbete i skriftlig/muntlig/gestaltad form, och genom att deltagaren har deltagit aktivt i 

kursen och uppfyllt kravet på minst 80% närvaro.  

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från angiven examinationsform och 

tillåta att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara dokumenterad 

funktionsvariation. 

Kurskrav   
För att bli godkänd på kursen krävs ett godkänt betyg på examinationen samt 80% närvaro vid 

all undervisning. 

Vid frånvaro från den obligatoriska undervisningen kan examinatorn besluta att ge studenten 

kompletterande uppgifter i stället. 

Mer omfattande frånvaro från den obligatoriska undervisningen kan innebära att studenten 

inte kan ta igen den uteblivna undervisningen förrän nästa gång kursen ges. 



 

Betygskriterier  

För betyget godkänd: Studenten har uppnått angivna lärandemål och kurskrav. 

För betyget underkänd: Studenten har inte uppnått angivna lärandemål och kurskrav.   
 

Kurslitteratur och övriga läromedel  
Kursen har ingen obligatorisk litteraturlista. Underlag för vidare läsning, referens- och annat 

undervisningsmaterial som ska användas i workshops och seminarier delas ut inom ramen för 

kursen. 

 

Övrigt  

Vid studieresor kan kostnader tillkomma. Student som inte har möjlighet att delta i studieresa 

ges en ersättningsuppgift. 

 
 

Kursplanens giltighet  
Kursplanen gäller från läsåret 2023/2024 och tillsvidare. När kursplanen är upphävd och 

avvecklad har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan 

under en avvecklingsperiod på tre terminer. 
 

 

 

 

 

 


