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Litteratur 

Introduktion den 24:e mars – redovisas i samband med delovning ”Koncept och 

litteratur” den 13:e april.

Syfte 

Syftet med litteraturen är att ni ska få stöd och inspiration till ert arbete under hela 

kursuppgiften, men också att kunna förankra de idéer ni utvecklar i konceptet. 

Genomförande

Kurslitteraturen består av 2 böcker och ett kurskompendium som ni laddar ner själva. 
Böckerna och kompendiet kommer finnas tillgängliga på Canvas.

Litteraturen är av två skilda slag, uppdelad utifrån instuderingsform. En grupp av texter är 

tänkta att ge historiska såväl som teoretiska perspektiv på stadsbyggandet och utgör 

underlag för delövningen ”Koncept och litteratur” och era diskussioner under 

delredovisningen av detta moment (se delövningslapp ”Koncept och litteratur”). Dessa 

texter är obligatoriska att läsa. Övriga texter är tänkta som inspiration eller direkt stöd för 

arbetet med kursuppgiften, och har mer karaktär av referenslitteratur. Utöver denna 

litteratur kan extra litteratur med koppling till kursuppgiften bli aktuell under kursens gång. 

Obligatorisk litteratur för inläsning och inspiration för delövningen 

”Koncept och litteratur” 

Kurskompendiet  

Diedrich, Lisa, 2011, Thomas Sieverts’ life lab for European cities. SCAPE 2/2011, s. 41-55. [14 sidor] 

Kahn, Andrea, 2005, Defining Urban Sites, in Carol J. Burns and Andrea Kahn (eds.), Site Matters, 
Design Concepts, Histories, and Strategies, Routledge, New York and London, s.281-296. [16 
sidor]  

Kristensson, Eva, 2007, Bostadsgården: vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt, Stockholm: 
Formas. [39 sidor] 

Kärrholm, Mattias, 2005, Territorial Complexity in Public Places – a Study of Territorial Production at 
Three Squares in Lund, Nordisk Arkitekturforskning 2005:1, s. 99-114. [15 sidor] 

Madanipour, Ali, 2005, Public spaces of European cities, Nordisk Arkitekturforskning 2005:1, s. 7-16. 
[10 sidor] 

Öresjö, Eva, 2000, Låt oss slippa grindsamhällen! Om social tillit i ett hållbart samhälle, ur Louise 
Nyström (red.), Stadsdelens vardagsrum. Ytterstadens offentliga platser och liv, 
Stadsmiljörådet, s. 135-142. [8 sidor]  
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Böcker  

Svedberg, Olle (1988)Planerarnas århundrade. Specialupplaga för Institutionen för 
landskapsarkitektur, planering och förvaltning 2019. [173 sidor] 

Rådberg Johan & Friberg Anders (1996) Svenska stadstyper, historik, exempel, klassificering. KTH, 
Institutionen för Arkitektur och Stadsbyggnad. TRITA-ARK- 1996:13 Stockholm, inför delövning 
”Koncept och litteratur” sid 21-28 [8 sidor] samt mera översiktligt sid 45-146 [102 sidor]  

Litteratur som inspiration och stöd för kursuppgiften  
Dahl, Caroline m.fl. (2009). Bostadens yttre värden, Länsstyrelsen i Skåne, 

Samhällsbyggnadsavdelningen. [49 sidor] 

I blandstaden (2008). Länsstyrelsen i Skåne län. [63 sidor] 

Anita Larsson & Jalakas Anne (2008/2014). Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett 
genusperspektiv. Förlag: Författarna, tidigare SNS Förlag. Elektronisk version. 

Larsvall, Malena (2010). Reflexioner över stadsplaneringens vardagsfrågor. Opublicerad rapport av 
handbokskaraktär. [97 sidor]. 

Lär känna din ort! – metoder att analysera orter och stadsdelar, febr. 2006, Riksantikvarieämbetet, 
Naturvårdverket och Boverket. 

Persson, Bengt & Persson, Agneta (1995). Svenska bostadsgårdar 1930-50. T1:1995 Stockholm: 
Byggforskningsrådet. 

Schibbye, Bengt & Pålstam, Ylva (2001). Landskap i fokus, utvärdering av metoder för 
landskapsanalys. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, s.1-22, 32-33. [24 sidor 

Redovisning 

Den obligatoriska litteraturens kopplingar till ditt koncept ska diskuteras och redovisas 

muntligt under redovisningen den 13:e april. Se delövningslapp ”Koncept och 
litteratur”. 




