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Välkommen till kursen Samhällsplanering med klimatperspektiv 
MVEN27 (VT21) 
 
 
Måndagen den 18:e januari startar kursen MVEN27 Samhällsplanering i 
klimatperspektiv (15 hp) och vi vill härmed hälsa er välkomna till kursen! Kursen utgör 
tredje delkursen i masterprogrammet för Tillämpad Klimatstrategi, men kan även läsas 
som fristående kurs. 
 
VT21 kommer all undervisning att ske online. Ni uppmanas att organisera er digitalt för 
bra online-samarbeten inför kommande grupparbeten. 
 
Kurstid  
2021-01-18 – 2021-03-23 
 
Kursansvarig 
Johanna Alkan Olsson 
johanna.alkan_olsson@cec.lu.se 
tel: 046-2221793, 0727-417990. 
 
Lärare: 
Johanna Alkan Olsson samt föreläsare från olika delar av Lunds universitet (se bif. schema). 
 
Kursstart/Upprop 
Kursen inleds med ett obligatoriskt upprop/registrering och introduktionsmöte 
måndagen 18 januari kl. 9.15 -10.00 i verktyget zoom. 
Länk till uppropet i Zoom https://lu-se.zoom.us/j/65883637912  
Mötes-ID: 65883637912 
Läs om hur du loggar in i Zoom 
 
Uppropet följs av en introduktionsföreläsning med start 10.15 på samma länk. Övriga 
länkar till föreläsningar och möten kommer att göras tillgängliga efter hand. 
 
På eftermiddagen börjar ni arbeta med en kort repetition kring hur man söker 
vetenskaplig litteratur. Viktigt att ni är med på tåget redan första dagen då vi kommer att 
arbeta mycket med att förfina förmågan att söka vetenskaplig information, detta under 
kursen. Att bli masterstudent innebär att börja simma ut i den oändliga oceanen av 
kunskap och släppa taget om välordnade litteraturlistor även om vi har en sådan för 
denna kurs. 
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Vill ni läsa något mer skönlitterärt kring klimat som både direkt och indirekt berör 
kursen så rekommenderar jag "Den stora galenskapen" av Amitav Ghosh, Palaver Press, 
2020. Den går att beställa på Palaver Press - en bra present till er eller någon annan inför 
2021. 
 
Eftersom jag som kursansvarig bara kommer att synas till lite då och då har jag 
schemalagt en frågestund på måndagar 16.00-17 på samma länk som ovan https://lu-
se.zoom.us/j/65883637912. Hit kommer man om man har frågor, undringar eller behöver 
hjälp med något, men också om man bara vill diskutera något ämne som har med kursen 
att göra (ej obligatoriskt). Vi börjar alltid timmen med frågor. Man behöver inte vara 
med hela timmen men dyker man in så sätter man på sin kamera! 
  
Viktigt att veta: 
  
• Introduktionen är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska registreras på kursen. 
 
• Om du inte vill gå kursen, ska du meddela studierektor/studievägledare Yvonne Persson och 

avanmäla dig på www.antagning.se så snart som möjligt (så att ingen annan går miste om 
möjligheten att genomföra kursen).  
 

• Om du är antagen med villkor måste du senast vid kursstart visa att du är fullt behörig. Är du 
osäker på din behörighet ska du kontakta studievägledare Yvonne Persson. 

 
Kontakt: 

 yvonne.persson@cec.lu.se, tel: 046-222 37 82 
 
 
Kursida i CANVAS 
Vi kommer att använda CANVAS som kursplattform för kursen. Efter registrering på 
kursen kommer ni att få tillgång till kurssidan som sedan utgör den huvudsakliga 
kanalen för kommunikation. På kurssidan kommer all kurslitteratur finnas tillgänglig. 
ALL LITTERATUR på kursen kommer att finnas tillgängligt online gratis. 

 
Schema, kursmål och litteraturlista 
Föreläsningar och andra kursmoment kommer att ske online i rum zoom.  Bifogar 
preliminärt schema som PDF. Uppdateringar kommer framöver att visas i TimeEdit. 
cloud.timeedit.net  
 
Kursmål, schema och litteraturlista hittar ni på Miljövetenskaps hemsida  
Samhällsplanering med klimatperspektiv – cec.lu.se 
 
 

Jag och lärarlaget ser fram emot att träffa er och hoppas att ni 
kommer tycka att kursen är spännande och lärorik. 

 
Ha en riktigt trevlig jul, Gott Nytt år och ett gott avslut på HT20 

 
Välkommna! 

 
Johanna Alkan Olsson 

https://lu-se.zoom.us/j/65883637912
https://lu-se.zoom.us/j/65883637912
http://www.antagning.se/
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
https://cloud.timeedit.net/lu/web/n1/ri1Y4X7QQ5wZ16Qv75073955yYY36ZQ7.html
https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/samhallsplanering-med-klimatperspektiv-15hp?q=utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/kurser/samhallsplanering-med
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Användbara länkar 

 
• Inloggning Canvas - canvas.education.lu.se 
• Studentguide för Canvas – canvas.education.lu.se 
• Studentguide för zoom – canvas.education.lu.se   
 
• Studieverkstaden 
• Rättigheter och skyldigheter som student 
• Pedagogiskt stöd vid funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter 
 
 
 
 
 

 

https://canvas.education.lu.se/courses/1182/pages/studentguide-zoom
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studieverkstaden
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/pedagogiskt-stod

