KURSPLAN
Critical Habitats
Kursens omfattning
60 högskolepoäng, heltid
Förkunskapskrav
Kursen vänder sig främst till sökande med en bakgrund inom arkitektur, konst, urban forskning och
aktivism som vill fördjupa och bredda sina kunskaper i kritik och forskning för att kunna bedriva
lobbyverksamhet inom området.
För tillträde till kursen krävs masterexamen i konst eller arkitektur, masterexamen i ett annat
relevant ämne eller motsvarande kunskaper.
Urval
Ett urval görs utifrån pågående arbetsprojekt, den CV och det motiveringsbrev som ingår i ansökan.
Nivå
Kursen är på avancerad nivå (fristående kurs).
Kursens innehåll
Critical Habitat är en kurs som löper över ett läsår med inbjudna internationella gästlärare som
föreläser om relevanta frågeställningar och ämnen relaterade till urbant liv. Kursen använder sig av
både historiska och samtida perspektiv för att undersöka arkitekturens politiska ambitioner.
Critical Habitat styr om en del av kursens diskussioner till de historiska debatter som utmanade
den under 1950- och 1960-talen internationellt framväxande arkitekturideologin och undersöker
hur professionen utvecklades i relation till senkapitalistisk produktion över till en intensifierad
anpassning av arkitekturen under senare decennier. ……

Kursen tar sin utgångspunkt i den italienske arkitekturhistorikern Manfredo Tafuris ideologiska
kritik och det sätt på vilket han förutspådde att arkitekturen med tiden skulle fjärma sig från ett
samhällskritiskt medvetande. I det avseendet uppfattade Tafuri den ”moderna rörelsen som en
utveckling av en serie centrala motsägelser som lett fram till dagens situation”. Genom att ur
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Tafuris perspektiv betrakta ”idag” fram till dess nuvarande ställning inom den globala
moderniteten blir en av målsättningarna att initiera ett kritiskt tänkande kring möjliga sätt att
överblicka och diskutera det samtida boendets komplexiteter med förgreningar in i ämnen som
exklusiva och ouppnåeliga bostäder, politisk och samhällelig intolerans, och de allt extremare
motsatsförhållandena i dagens samhälle.
Critical Habitat undersöker också framväxten av staden som ett permanent och vardagligt tillstånd
av våld och konfrontation, en plats innehållande ett nytt spektrum av urbana, statliga och
internationella konflikter. Enligt denna syn blir staden inte en plats för byggnation och
gentrifiering. Genom en serie seminarier och diskussionsgrupper avser Critical Habitat att främja
frigörande tankar och undersöka huruvida arkitekturens kritiska parametrar (som då också bör
gälla för boendet) fortfarande är möjliga eller om de har sprängts in i andra typer av processer, i
Stockholm eller annorstädes.
Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-

uppvisa en avancerad förmåga att utvidga sina kritiska och forskningsmässiga
kunskaper.
uppvisa en förmåga att smälta samman kritiska, teoretiska och historiska koncept
och strategiformationer inom forskning och presentation.
uppvisa en förmåga att bedriva lobbyverksamhet och formulera sammanhängande
kritik av samtida utmaningar och problem inom dagens boende.

Kursupplägg och kursens delkurser/moment
Kursen bedrivs på heltid under ett läsår och är uppdelad på två delkurser:
Critical Habitats: Ett historiskt perspektiv, 30 hp

(höstterminen)

Critical Habitats: Aktuella modeller, 30 hp

(vårterminen)

Varje månad ges det flera föreläsningar med åtföljande seminarier. Dessutom ges det läsnings/diskussions-/handledningsmöten baserade på föreläsningarna och läsuppgifterna.
Höstterminens utgångspunkt är förlagd i den italienske arkitekturhistorikern Manfredo Tafuris
ideologiska kritik. Tyngdpunkten ligger vidare på att skapa en historisk och teoretisk överblick av
de politiska utmaningarna inom de föreliggande formerna av utopisk arkitekturtänkande främst
rotad i motkulturella rörelser från 1960-talet och hur de sedan dess utvecklats regionalt, nationellt
och internationellt.
Vårterminen är inriktad på olika metoder för kritisk analys och applikation via teoretiska och
praktiska exempel och metodologier.
Former för bedömning av studenternas studieprestationer
Den första delkursen examineras genom att kursansvarig lärare säkerställer att studenten har
utvecklat en gedigen kunskap om kursens teoretiska grundvalar. Detta sker i form av en text eller
utformandet av stommen till ett projekt som sedan utvecklas under vårterminen.
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Den andra delkursen examineras i slutet av läsåret av kursansvarig lärare tillsammans med en
rådgivande panel bestående av en eller två externa medlemmar, baserat på projektet eller en text
enligt överenskommelse under första terminen.
För att godkännas på kursen krävs att man deltar aktivt i föreläsningarna och på seminarierna,
presenterar ett slutprojekt och har utfört alla delar på ett sätt som uppfyller det förväntade
studieresultatet.
Betygsgrader
Godkänt eller underkänt
Examinator
Lektor i Critical Habitats
Litteratur och övriga läromedel
Litteraturlista tillhandahålls vid kursstart.
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 2016-02-26 och gäller från
höstterminen 2016.
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