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Centrum för miljö- och 
klimatvetenskap (CEC) 
 

VÄLKOMSTBREV 

Datum 2021-08-03 

Riskanalys inom natur, miljö och hälsa 
(MVEC12), höstterminen 2021 
 

Hej! 
 
Om du får detta brev är du antagen till kursen Riskanalys, inom natur, 
miljö och hälsa höstterminen 2021. 
 
Höstens kurs blir lite annorlunda än tidigare år eftersom vi behöver 
anpassa oss efter omvärldsläget med Covidl9. Därför planeras 
samtliga föreläsningar på kursen att ske online via programmet Zoom. 
Övningar kan eventuellt komma att hållas på universitetet i små 
grupper, men mer information kommer om detta när kursen börjat. 
Lärare kommer vara tillgängliga för frågor i samband med 
föreläsningarna och vi kommer försöka göra vårt bästa för att kursens 
innehåll ska vara som vanligt. En skriftlig tentamen avslutar kursen 
och kommer att hållas på universitetet den 28 oktober. 

Kurstid 
30 augusti – 28 oktober 2021 

Kursansvarig 
Maria Hansson 
maria.hansson@cec.lu.se 
046 -222 46 28, 070 635 32 44  
 
  

Postadress: Sölvegatan 37, 223 62 Lund, Besöksadress Sölvegatan 37, Telefon: 046-222 37 82 
E-post yvonne.persson@cec.lu.se  Webbadress: www.miljovetenskap.lu.se 

mailto:maria.hansson@cec.lu.se
tel:%2B46+46+222+46+28
tel:%2B46+70+635+32+44
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Bifogat finns ett preliminärt schema för kursen. Notera att bifogat 
schema är preliminärt och moment kan komma att ändras innan 
kursen börjar. Länk till schemat finns även på Miljövetenskaps 
hemsida under kurser. Uppdateringar av schemat publiceras på 
hemsidan fram till och med kursstart., därefter endast i 
schemaverktyget TimeEdit. 
Miljövetenskaps hemsida- miljovetenskap.lu.se 
TimeEdit – timeedit.net 

Introduktionsmöte 
Introduktionsmötet kl 10.00 den 30 augusti hålls via verktyget Zoom 
och är obligatoriskt.  
Länk till upprop i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69659277414 
 
Förbered genom att lära känna verktyget och dess funktionaliteter och 
utrusta din dator med mikrofon och kamera, då detta krävs. 
Studentguide Zoom – canvas.education.lu.se 

Viktigt att veta 
• Uppropet är obligatoriskt! Du förlorar din plats på kursen om 

du inte är närvarande vid introduktionen. 
 

• Om du inte vill gå kursen, ska du meddela 
studierektor/studievägledare Yvonne Persson samt avanmäla 
dig på http://www.antagning.se så snart som möjligt (så att 
ingen annan går miste om platsen). 

 
• Om du är antagen med villkor måste du senast vid kursstart 

visa att du är fullt behörig. Är du osäker på din behörighet, 
kontakta Yvonne Persson  
 

yvonne.persson@cec.lu.se 
Telefon: 046 - 222 37 82 
 
 
Välkommen till kursen! 
Maria och lärarlaget 
 

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning
https://timeedit.net/
https://lu-se.zoom.us/j/69659277414
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
http://www.antagning.se/
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
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Kursinformation 

Lokaler 
På grund av smittorisken för Covid19 kommer kursens 
föreläsningar hållas via programmet Zoom. Eventuellt 
kan vissa övningar hållas på universitetet, då i olika 
lokaler i Ekologihuset och Biologihuset. 

Litteratur 
Öberg, T. 2009. Miljöriskanalys. Studentlitteratur. 
Under kursens gång kan annan litteratur delas ut av lärarna eller 
läggas upp via kurshemsidan. 

Läsanvisningar 
Stora delar av boken kommer att läsas under kursens gång och är ett 
stöd till föreläsningarna. Litteratur som delas till övningar eller 
seminarier ska vara noga genomläst innan seminariet/övningen börjar. 

Kurshemsida 
Vi använder kurswebben ”Canvas” Du loggar in i systemet 
med ditt student-ID. 

Canvas - canvas.education.lu.se 
Att använda Canvas, studentguide – canvas.education.lu.se 

Examination 
Övningar samt skriftlig tentamen. Övningarna fungerar som 
examination. Det betyder att övningarna måste vara godkända av 
läraren. Om övningen inte är godkänd får studenten uppgifter om 
hur den behöver kompletteras och är godkänd först när läraren 
godkänt kompletteringen. I slutet av kursen ingår även en 
obligatorisk skriftlig tentamen där 60% krävs för G och 80% för 
VG. 

Närvaro 
Minst 80 % av samtliga moment. Missade övningar eller seminarier 
redovisas skriftligt i efterhand. 

https://canvas.education.lu.se/courses/6094
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
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Lärare på kursen (fler kan tillkomma/ vissa kan ersättas av andra) 
Maria Hansson, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)  
Tina D'Hertefeldt, Biologiska institutionen 
Björn Klatt, Biologiska institutionen 
Caroline Hallin, LTH 
Christian Lindh, Arbets- och miljömedicin 
Erica Norén, Arbets- och miljömedicin 
Anette Krais, Arbets- och miljömedicin 
Ebba Malmqvist Arbets- och miljömedicin 
Thomas Lundh, Arbets- och miljömedicin 
Maria Hedmer, Arbets- och miljömedicin 
Cecilia Svedman, Arbets- och miljömedicin 
Monica Kåredal, Arbets- och miljömedicin 
Kristoffer Mattisson, Arbets- och miljömedicin 
Jonathan Loive, Arbets- och miljömedicin 
Niclas Winqvist, Smittskydd Skåne 
Martin Bjarke, Sweco 
 

Övrigt 
På Lunds universitets hemsida under ”studera” kan du läsa om dina 
rättigheter och skyldigheter som student, om studieverkstaden som 
erbjuder hjälp och råd för studie och presentationsteknik, om 
pedagogiskt stöd om du har något funktionshinder eller läs- och 
skrivsvårigheter m.m.  
Kontakta alltid studierektor/studievägledare Yvonne Persson vid 
behov av pedagogiskt stöd. 

Länkar 
Lunds universitets hemsida – lu.se/studera 
Information med anledning av coronaviruset/covid-19 – lu.se 
Att använda Canvas, studentguide – canvas.education.lu.se 

Studentguide Zoom – canvas.education.lu.se 
 
 
 
 

https://www.lu.se/studera
https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-av-coronavirusetcovid-19
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
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