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Visualiseringsstöd för
hållbar och klimatsäker
stadsplanering 7,5 hp

Stadsdelsutveckling
och hållbarhet 7,5 hp

Halvfart, v 34-43

Stadsdelar utgör en viktig enhet för
städernas hållbara utveckling. Kursen
fokuserar både utveckling av befintliga
stadsdelar och nya, ger exempel från
svenska städer och internationellt. I
kursen finns flera praktiska moment som
bland annat handlar om medborgarinvolvering och dialoger. Flera olika verktyg,
både praktiska och teoretiska, kommer
att behandlas och ingå i olika övningar.
Kursen innehåller flera endagsexkursioner och studiebesök.

Kursen bygger på föreläsningar och laborativt arbete inom: verktyg för visualisering; hur klimatrisker, sårbarhet och
anpassning kan hanteras i planering; och
metoder för deltagande i planeringsprocesser. I skärningspunkten mellan dessa
läggs grund för att diskutera potentialen
för att använda visualiseringsstöd för
planering för mer hållbara och klimatsäkra städer.

Halvfart, v 34-43

Hållbara städer och infrastrukturella förändringar 7,5 hp

Gräsrotsinitiativ för ett
hållbart samhälle 7,5 hp

Helfart, v 45-49

Helfart, v 45-49

Omställningen av städer handlar i stor
utsträckning om att omvandla urban infrastruktur. Utveckling sker bland annat
i form av mikroproduktion av förnybar
elektricitet, nya former för hållbara transporter och ökad integrering av informationsteknologi i ”smarta städer”. Dessa
förändringar kan potentiellt förändra de
sätt som vi arbetar, lever och kommunicerar i städer. Kursen analyserar dessa
förändringsprocesser utifrån ett sociotekniskt perspektiv och betonar därför det
ömsesidiga beroende som finns mellan
teknik och sociokulturell, ekonomisk
och politisk förändring. Fokus ligger på
praktiska exempel av visioner för hållbara
städer, urbana experiment för hållbarhet
och politiska processer för omställning.

Var finns lösningsförslagen på våra stora
samhällsutmaningar inom energi- och
miljöområdet? Denna tematiska kurs lyfter fram gräsrotsinitiativ såsom energikooperativ, permakultur, lokalekonomiska
analyser, kollaborativ ekonomi, naturens
rättigheter och ekoprenörskap på ett
teoretiskt och praktiskt vis. Pedagogiken
består av seminarier och experimentella
examinationer som innebär att omsätta
litteraturen i praktiken. Kursen öppnar
upp för olika kunskapshorisonter och
sätter dessa i friktion med varandra. Du
möter transformativa begrepp såsom miljörättvisa, planetära gränser, posthumaniora och urfolksmetodologi samt läser
om ekobyar, divesteringsrörelsen och
utforskar hur en annan värld är möjlig.

Fristående kurser i samhällsplanering höstterminen 2016
Antal platser: 25 per kurs
Kontaktperson: Wiktoria Glad, wiktoria.glad@liu.se eller 013-282259
Mer info: http://www.tema.liu.se/tema-t/utbildning
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