Dekolonialisera arkitektur - (V): Spåren efter den koloniala
arkitekturen, 60 hp
Syfte
Kursens syfte är att konsolidera de individuella forskningsprojekt som utvecklats under
Dekolonialisera arkitektur II – exil, förflyttningar, migration och kolonialt arv, och att
fortsätta den kollektiva forskningen som studieresan till Addis Abeba och Asmara gav
upphov till. Kursen strävar efter att uppnå en hållbar, jämlik och mångskiftande
forskningspraktik och miljö.

Kursens innehåll
Den mesta forskningen om kolonial arkitektur fokuserar på en viss period – den koloniala
tiden. Det är som om koloniala städer och deras infrastruktur och hus skulle ha försvunnit
tillsammans med det koloniala styret. Kursen kommer att basera diskussionen på den
omfattande litteraturen inom ämnet, nyligen funna dokument i olika arkiv, samt empiriskt
grundade undersökningar inom områden för geografi, urbana studier, politik, sociologi och
antropologi. Kursen kommer också att använda metoder unika för arkitekturanalys
kombinerat med ett brett interdisciplinärt tillvägagångssätt för att ytterligare undersöka
dekoloniala praktiker och metoder. Under kursen kommer studenterna att ha möjlighet att
fortsätta samarbeten med relevanta institutioner och aktörer i Etiopien.

Undervisningsformer och undervisningens upplägg
Kursen är uppdelad i två moduler:
Modul 1: Dekolonial arkitektur A, 30 hp (hösttermin)
Modul 2: Dekolonial arkitektur B, 30 hp (vårtermin)
Kursen är uppbyggd genom individuell handledning, gemensamma seminarier och
presentationer. Studenterna upprättar en årstäckande forskningsplan som lägger grunden
för det individuella forskningsprojektet. Mellan handledningstillfällena, driver deltagarna
självständigt sitt arbete och forskning genom att skriva, läsa, göra intervjuer och platsbesök.

Lärandemål
Efter den första modulen Dekolonial arkitektur A, förväntas studenten kunna:
•
•

definiera sitt eget intresseområde/koncept som utgångspunkt för sin forsknings- och
arkitekturpraktik
delta i den teoretiska debatten kring kritiska rumsliga och pedagogiska praktiker

Efter den andra modulen Dekolonial arkitektur B, förväntas studenten kunna:
•
•

arbeta kollektivt samtidigt som en stringent intellektuell linje bibehålls
ha skapat en grund för utvecklandet av ett självständigt forskningsprojekt

Examination
Modul 1 – Dekolonial arkitektur A examineras av kursledaren, som säkerställer att studenten
har lämnat in ett utkast på en artikel och genomfört en offentlig presentation.
Examinationen av modul 2 – Dekolonial arkitektur B baseras på inlämnandet av en
färdigställd artikel/forskningsprojekt och en offentlig presentation, vid vilken en extern
sakkunnig deltar.

Kurskrav
För att få godkänt krävs krävs aktivt deltagande i individuell handledning (minst 75%
närvaro), samt inlämnandet av en färdigställd artikel/forskningsprojekt och deltagande i två
offentliga presentationer i slutet av året. För att få betyget godkänt för kursen måste alla
moment ovan utföras på ett sätt som uppfyller de angivna lärandemålen.

Betygskriterier
För betyget godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.
För betyget underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.

Läromedel
Ingen obligatorisk kurslitteratur ingår, men en lista med referenslitteratur delas ut under
kursen.

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet: Kandidatexamen i fri konst eller arkitektur, eller
kandidatexamen inom annat relevant område eller motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet: Masterexamen i fri konst eller arkitketur, eller masterexamen inom
annat relevant område eller motsvarande kunskaper, samt 60 hp från kursen Dekolonialisera
arkitektur II – exil, förflyttningar, migration och kolonialt arv.

Urval
Urvalet baserar sig till 50% på en utvärdering av resultaten från föregående kurs
(Dekolonialisera arkitektur II – exil, förflyttningar, migration och kolonialt arv) publicerade i
kursens webbarkiv och till 50% på inlämnandet av ett självständigt forskningsprojektsförslag,
där fokus for forskningen, en tidplan och möjliga resultat klart framgår. I ett brev ska den
sökande motivera på vilket sätt kursens konceptuella ramverk är relevant för hens studier.

Undervisningsspråk
Kursen ges på engelska.

Kursens omfattning och studietakt
60 hp – helfart
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