
Välkommen till kursen Samhällsplanering med 
klimatperspektiv MVEN17 (VT20) 

 
Måndagen den 20:e januari startar kursen MVEN17 Samhällsplanering i klimatperspektiv (15 hp) och 
vi vill härmed hälsa er studenter välkomna till kursen! Kursen utgör tredje delkursen i 
masterprogrammet för Tillämpad Klimatstrategi, men kan även läsas som fristående kurs. 
 
Kursstart/Upprop 
Kursen inleds med ett obligatoriskt upprop/registrering och introduktionsmöte måndagen 20 januari 
kl. 9.00 (prick!) i kurssal Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, se karta.  
 
På eftermiddagen börjar ni arbeta i grupp med er första uppgift. Samhällsplanering i klimatperspektiv 
Som fokuserar på att reflektera över vad en samhällsplanerare som har klimatperspektiv bör tänka på. 
 
Kursansvarig lärare: Johanna Alkan Olsson, johanna.alkan_olsson@cec.lu.se, tel: 046-2221793, 
0727-417990. 
 
Viktigt att veta: 

 uppropet är obligatoriskt(!) och är en förutsättning för att du ska registreras på kursen! 
 

 om du inte vill gå kursen, ska du meddela studierektor/studievägledare Yvonne Persson e-
post: yvonne.persson@cec.lu.se, tel: 046-222 37 82 samt 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 via e-post: 
yvonne.persson@cec.lu.se.  

 
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 även en del av kurslitteraturen (bokkapitel) göras tillgänglig, däremot inte 
vetenskapliga artiklar som är sökbara i LUBSearch. ALL LITTERATUR På kursen kommer finnas 
tillgängligt online gratis. 

 
Schema och kursens upplägg 
Föreläsningar och andra kursmoment kommer för det mesta att äga rum i Ekologihuset på 
Sölvegatan 37, (se schemat i time edit) 
https://cloud.timeedit.net/lu/web/n1/ri1Y4X5QQ5wZ56Qv75072725yYY35ZQ7.html  
 
Kursschema schema hittar ni på Miljövetenskaps hemsida under kursen.  
 
Kursinformation 
Kursen är mångvetenskaplig och syftar till att ge er möjlighet att fördjupa er i teori och praktik vad 
gäller samhällsplanering i ett klimatperspektiv. 
 
Kursen är indelad i 5 övergripande teman Samhällsplanering i klimatperspektiv, Energi och Bygg, 
Trafik, Grönt och Blått och Människor. Under dessa teman kommer ni att genomföra olika uppgifter 
som syftar till att både lära er mer om olika metoder som kan vara användbara för att undersöka eller 
utveckla samhällsplanering i ett klimatperspektiv men också för att konkret lära er mer om 
samhällsplanering i praktiken. 
 
Förutom de mindre uppgifterna (som delvis genomförs i grupp) kommer ni att genomföra en större 
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gruppuppgift som kommer fokusera på bostadsbolaget Heimstaden och en individuell 
litteraturöversikt som skall vara knuten till gruppuppgiftens fokus. 
 
Vid kursstart kommer en studieguide till kursen tillgängliggöras på kursens kurshemsida i Canvas där 
instruktioner för uppgifter och läsanvisningar för föreläsningar kommer finnas tillgängliga. 
 
Kurslitteratur 
Boverket, (2010) Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan, Boverket 

(92 sidor) (finns tillgänglig online) 
Davidse, B. J., Othengrafen, M. & Deppisch, S. (2015) Spatial planning practices of adapting 

to climate change. Refereed Article No. 57, European Journal of Spatial Development 
Dymén Christian and Langlais Richard (2013) Adapting to Climate Change in Swedish 

Planning Practice, Journal of Planning Education and Research, 33, pp 108-119. 
Eliasson Ingegerd (2000), The use of climate knowledge in urban planning, Landscape and 

Urban Planning Volume 48, pp 31-44. 
Hrelja, R. Hjerpe, M. & Storbjörk, S. (2015) Creating Transformative Force? The Role of 

Spatial Planning in Climate Change Transitions Towards Sustainable Transportation, 
Journal of Environmental Policy & Planning, 17:5 

Roggema, Rob Vermeend Tim and van den Dobbelsteen Andy, Incremental Change, 
Transition or Transformation? Optimising Change Pathways for Climate Adaptation, 
(2012) Spatial Planning, Sustainability 2012, 4, Pages 2525-2549. 

Metod (Hela Kursen) 
Valfri samhällsvetenskaplig metodbok tex; 
Johannesson A och Tufte, P.A., (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: 

Liber (280 s.) 
Bryman A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber (690 s.) 
Essaiasson P. (2003) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 

Stockholm:Nordsteds Juridik (470 s.) 
Gustavsson och Hedlund (2010) Konsten att skriva och tala (Gustavsson & Hedlund, 2010) 

För vägledning om referensangivelser och hantering av källmaterial. 

Ytterligare litteratur/textmaterial kopplat till de mindre uppgifterna, grupparbete och 
individuell litteraturöversikt uppgift kommer att tillkomma. Dessa hittar ni i CANVAS eller 
kommer ni att behöva söka upp dem i någon av universitetets artikeldatabaser.  
 

Vi lärare ser fram emot att träffa er på kursen, som vi hoppas kommer bli 
spännande och lärorik 

 
Välkommna! 

Johanna Alkan Olsson 


