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Hållbar stadsutveckling förutsätter ett integrerat och gärna 
tvärvetenskapligt förhållningssätt. Dessutom fordras en 
helhetssyn inte bara i beträffande de för städernas hållbarhet 
helt centrala tekniska systemen utan även vad gäller de aktörer 
som har möjlighet att påverka stadens utformning. Hur väver en 
samman dessa aspekter till en kurs om hållbar stadsutveckling 
för studenter inom ingenjörsutbildningar? Och hur får en 
studenterna att tänka visionärt och utanför lådan utan att tappa 
förankringen till deras redan existerande kunskapsbas? Detta vill 
vi byta erfarenheter och reflektera kring under diskussionerna i 
rundabordssamtalet. 
 

Nyckelord—skarpa projekt, samhällssamverkan, kreativitet, 
ingenjörers roll för hållbar stadsutveckling 
 

I. INTRODUKTION 
ÅLLBARHETSFRÅGAN kräver att det strikt 
problemlösande ingenjörsperspektivet måste 

problematiseras, kontextualiseras och/eller vidgas utan att 
kursen för den skull inte upplevs som användbar och 
meningsfull av studenterna. Vi kommer att presentera våra 
erfarenheter av planerandet och genomförandet av en ny 
ingenjörskurs som syftar till aktivt lärande och samverkan 
med externa aktörer. Kursen har utvecklats på ett kollaborativt 
sätt med bl.a. studenter och andra aktörer inblandade.  

Kursen Hållbar stadsutveckling (6hp), som gavs för första 
gången under september-oktober 2013, är ett försök att tänka 
nytt kring hur man kan lägga upp en kurs för att stimulera 
studenterna till ett fördjupat lärande. Eftersom hållbar 
stadsutveckling är ett vitt och komplext begrepp och eftersom 
kursen ges på en civilingenjörsutbildning har den avgränsats 
till att fokusera på de tekniska systemens roll för en mer 
hållbar stadsutveckling. Kursen ges för studenter som går 
femte och sista året på civilingenjörsprogrammet ”Energi, 
miljö, management”. Det betyder att det är en av de sista 
kurserna som studenterna tar innan de ska göra sina 
examensarbeten och att de har en stor mängd ackumulerad 
kunskap och erfarenhet med sig in i denna kurs. Därför är 
kursen utvecklad så att de ska kunna utnyttja och applicera 
den kunskap som tidigare kurser bidragit med under 
utbildningsprogrammet. En konkret erfarenhet av att ha gett 
kursen för första gången är emellertid att detta är enklare sagt 
på pappret än det är att omsätta i praktiken. 

Kursen Hållbar stadsutveckling består av flera olika 
moment där tyngdpunkten ligger på ett verklighetsförankrat 
projektarbete. De andra kursmomenten bidrar med teoretiska 

och praktiska perspektiv som syftar till att bidra till kunskaper 
som kan nyttiggöras inom projektet. Genom föreläsningar, 
studiebesök, seminarier och handledning problematiseras 
begrepp och metoder som syftar till hållbar stadsutveckling. 
Studenterna skriver även en teoretiskt grundad individuell essä 
där de reflekterar över en frågeställning eller problem som 
knyter an till hållbar stadsutveckling och kanske även till 
projektet.  

Utgångspunkten för det verklighetsförankrade projekt-
arbetet är en påhittad nationell tävling för tekniska 
konsultfirmor för att utveckla de ur hållbarhetssynpunkt mest 
slagkraftiga tekniska systemen för en planerad stadsdel i 
Linköping. Studenterna antar rollen som tekniska konsulter 
som deltar i tävlingen, i vilken innovation och kreativitet är 
två viktiga utgångspunkter. Studenternas arbete är instruerat 
att gå i linje med den utveckling som redan pågår i det aktuella 
stadsdelsutvecklingsprojektet i Linköping. Det betyder att de 
använder sig av existerande plandokument som t.ex. 
kommunens detaljplan för området. Det planeringsområde 
vilket projekten fokuserar är väldigt uppmärksammat i 
Linköping eftersom det planeras en bomässa där 2016 
(Bo2016). Det betyder att området är i fokus för mycket 
aktivitet och planering. Eftersom det finns ett uttalat mål att 
bostadsområdet ska vara något av en spjutspets när det gäller 
hållbarhet, har många aktörer uttryckt ett stort intresse av att ta 
del av projektens resultat.  

Studenterna utgår från delgrupper, där varje grupp har fokus 
att planera och ta fram koncept för ett tekniskt system. En 
central utgångspunkt i projektuppdragen är integrerad 
planering, vilket har fått som konsekvens att 
tvärgruppworkshops blivit ett viktigt inslag i kursen där 
grupperna ger varandra input från sina respektive 
systemområden för att på så sätt kunna lyfta fram konkreta 
förslag på systemintegration. I slutändan är kännetecken för ett 
väl genomfört projekt en visad förståelse för integrerad 
planering och systemintegration. Varje delgrupp har även haft 
tillgång till externa experter (som har förkontaktats innan 
kursstart) inom sitt respektive ämnesområde som bidrar med 
tips och erfarenheter om bl.a. omvärlden, praktiska hinder och 
barriärer, innovationer osv.  

Slutmålet är ett sammanhängande projektförslag, ett 
helhetskoncept, som presenteras muntligen för en jurypanel 
där en representant från Tekniska Verken (det kommunala 
energibolaget), en konsult (som är det kommunala 
boexpobolagets byggherresamordnare) samt en 
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samhällsvetenskapligt orienterad klimatexpert medverkar. 
Förutom den muntliga presentationen, presenteras projekten 
även i projektrapporter och en kort hemsidestext. 
Hemsidestexten och eventuellt även rapporterna kommer, efter 
granskning, att publiceras på Bo2016:s hemsida, vilket betyder 
att studenternas resultat får en större spridning och exponering 
även utanför kursens kontext. Dessutom var det flera av 
studenternas förslag som väckte stort intresse hos Tekniska 
verken, vilket kan betyda att flera av de lösningar som 
utvecklades inom ramen för kursen kommer att förverkligas i 
stadsdelen. 

Juryns kritiska granskning bidrog på ett konstruktivt sätt till 
att utveckla studenternas projekt samt deras syn på hur den här 
typen av utvecklingsprojekt kan bedrivas och utformas.  

Slutsatserna från det första genomförandet av den här 
kursen är att såväl studenter som de samhällsaktörer de varit i 
kontakt med, upplevde kursupplägget som mycket positivt och 
motiverande eftersom det uppstod en win-win-situation där 
studenterna kände att det fanns någon som efterfrågade deras 
resultat och där samhällsaktörerna upplevde att studenternas 
resultat var ett intressant och relevant bidrag i utvecklingen av 
en hållbar stadsdel. 

II. RUNDABORDSFRÅGOR 
Som en utgångspunkt för rundabordssamtalet kommer 
erfarenheter och reflektioner kring det första genomförandet 
av kursen Hållbar Stadsutveckling att presenteras. Ett flertal 
utmaningar med den här typen av kurs, som är av en mer 
allmän natur, har identifierats. En förhoppning är att under 
detta samtal utbyta erfarenheter kring utmaningar, och goda 
exempel av kurser med en stark arbetslivsanknytning. Några 
frågeställningar som föreslås för diskussion under detta runda 
bords-samtal är: 
 

• Hur skapas en vinna-vinna-vinna-situation 
(studenter/samhällsaktörer/forskning) i den här typen 
av kurs? 

• Hur görs den här typen av kurs tillräckligt teknisk, 
utan att de ”mjuka” aspekterna som är en viktig del i 
hållbar utveckling går förlorade?  

• Hur kan en få ingenjörsstudenterna att tänka mindre 
fyrkantigt och mer ”utanför lådan”? 

• Hur ser en till att ett visionärt tänkande tar sin grund i 
den kunskapsbas som de har sedan tidigare? 

• Hur åstadkoms en rättvis examination i grupp när en 
har den här typen av projekt i en kurs? 

 
Sara Gustafsson (sara.gustafsson@liu.se) är universitetslektor vid 
Linköpings universitet och filosofie doktor i miljösystemanalys och 
miljöledning. Hon är examinator för den nyutvecklade kursen Hållbar 
stadsutveckling (6hp) i vilken ett tydligt fokus har varit att på ett innovativt 
sätt involvera och samverka med viktiga samhällsaktörer för att studenterna 
ska få en tydlig verklighetsanknytning till sina studier. 
 
Björn Wallsten (bjorn.wallsten@liu.se) och Paul Fenton 
(paul.fenton@liu.se) är båda doktorander i miljösystemanalys och 
miljöledning och har, tillsammans med Sara utvecklat och genomfört första 
omgången av kursen Hållbar Stadsutveckling. 
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