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Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas de studerande utvecklat kunskaper och insikter i:
- det offentliga rummet som begrepp och dess problematik
- olika aktörers perspektiv på det offentliga rummet såsom stadsplanering, arkitektur, media, politik,
offentlig utsmyckning och allmänhet
- vilka krafter som samspelar och/eller konkurrerar om hur stadens offentliga rum gestaltas och används
- staden som resurs för lärande

Innehåll
Kursen syftar till att ge en överblick av stadens offentliga rum som begrepp, dess problematik och möj-
ligheter samt vilka aktörer och drivkrafter som är verksamma för dess utformning och användning.

• Kulturella perspektiv och teorier om det offentliga rummet

• Det offentliga rummet i ett historiskt perspektiv

• Den moderna stadens födelse

• Det offentliga rummets gestaltning, utsmyckning och bevarande

• Gatunamn, monument och identitet

• Arkitektens, konstnärens, stadsplanerarens, politikerns, medias och allmänhetens roll och inflytan-
de över det offentliga rummet

• Stadsvisioner - dröm eller verklighet?

Undervisningsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, diskussioner samt exkursioner.

Förkunskapskrav
Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet.
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

För att få betyget Godkänd krävs aktivt deltagande i seminarier samt godkänt resultat på skriftlig ten-
tamen.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7.5 hp U/G

Kursvärdering
Kursvärdering sker fortlöpande under kursens gång samt skriftligt vid kursens slut.

Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur

de Laval, Suzanne & Lieberg, Mats (red.) (2010). Den lärande staden. Umeå: Boréa Bokförlag, 270 sid

Kompendiematerial (tillhandahålles av kurslaget), 200 sid

Vald litteratur i samband med examinationsuppgift, 550 sid


