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Centrum för miljö- och 
klimatvetenskap (CEC) 
 

VÄLKOMSTBREV 

Datum 2022-08-02 

Välkommen till kursen Analys och 
metodik (MVEN13) höstterminen 2022 
 
Kursen börjar med introduktionsmöte och upprop den 29 augusti 
2022 kl. 9.00 – 10.00 i kurssal Green room (A261) i 
Biologhuset, Sölvegatan 35, Lund. 
Karta över kurssalar i Biologihuset – cec.lu.se 
(Salen benämns som ”biologiföreläsningssal” på kartan) 

Kurstid 
29 augusti – 30 oktober 2022 
 
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 kursstart och därefter i 
schemaprogrammet TimeEdit samt på lärplattformen ”Canvas” 
sosm du får tillgång till vid kursstart. 
TimeEdit – cloud.timeedit.net 
Miljövetenskap – cec.lu.se 
Canvas – canvas.education.lu.se 
 
Kursansvarig för kursen är Ullrika Sahlin, 
ullrika.sahlin@cec.lu.se  
0738-274432 
 
Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig. 
  

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 
 
 

https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/2022-03/Kurssal%20Biologi%20plan%202.pdf
https://cloud.timeedit.net/lu/web/n1/ri1Y4X3QQ5wZ76Qv75073225yYY36ZQ7.html
https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser-och-program-i-miljovetenskap/kurser/miljovetenskap-analys-och-metodik-15hp?q=utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/kurser/miljovetenskap-analys-och-metodik
https://canvas.education.lu.se/
mailto:ullrika.sahlin@cec.lu.se
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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 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, kontakta Yvonne Persson.  
yvonne.persson@cec.lu.se 
046 - 222 37 82 
 
 

Kursinformation 
Efter uppropet kommer du att få praktisk information kring 
kursen (schema, lokaler, bibliotek, examination, 
demonstrationer, laborationer, redovisningar, gruppindelning, 
datorer etc.). Därefter inleder vi kursen med en 
introduktionsföreläsning om analys och metodik i forskning och 
praktik. Kursen innehåller två fallstudier: ”Slam” och 
”Miljökonsekvensbeskrivningar”. Du kommer få flera 
obligatoriska inlämningsuppgifter, där den första introduceras 
första dagen och ska lämnas in nästföljande dag (den 30 augusti).  

Litteratur 

Litteratur för kursen är material som finns tillgänglig i digital 
form på kursens lärplattform och universitetets bibliotek. 
  

http://www.antagning.se/
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
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Canvas lärplattform 
I kursportalen Canvas hittar du all information om kursen 
(kursprogram, schema, kurslitteratur, laborationsinstruktioner 
medmera). Fram till kursstart kommer vi att lägga upp mer 
material och information. Vi kommer att använda Canvas-
portalen aktivt under kursens gång. Du loggar in i Canvas med 
ditt student-ID 
Canvas – canvas.education.lu.se 
Att använda Canvas, studentguide – canvas.education.lu.se 

Lärare på kursen 
Anna Lindgren 
anna.lindgren@matstat.lu.se 
Charlotta Turner 
charlotta.turner@chem.lu.se 
Ullrika Sahlin 
ullrika.sahlin@cec.lu.se  
Björn Klatt 
bjorn.klatt@biol.lu.se 

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 med mera.  
Kontakta alltid studierektor/studievägledare Yvonne Persson vid 
behov av pedagogiskt stöd. 
Lunds universitets hemsida – lu.se/studera 
 
Information om utbildningen, miljövetarnas studieråd (MYS) 
med mera finns på Miljövetenskaps hemsida. 
Miljövetenskap - cec.lu.se  
 
  

https://canvas.education.lu.se/
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
mailto:anna.lindgren@matstat.lu.se
mailto:charlotta.turner@chem.lu.se
mailto:ullrika.sahlin@cec.lu.se
mailto:bjorn.klatt@biol.lu.se
https://www.lu.se/studera
https://www.lu.se/studera
https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning?q=grund-och-avancerad-utbildning
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Information om Naturvetarkåren LUNA finns på 
lundsnaturvetarkår.se. Där hittar du också lite nyttigheter för dig 
som är ny i Lunds studentliv. 
Naturvetarkårens (LUNAs) hemsida – lundsnaturvetarkar.se 
LUNAs aktiviteter för nya studenter – lundsnaturverarkar.se 
 
 

Välkommen till kursen! 
 

 
 

https://www.lundsnaturvetarkar.se/
https://www.lundsnaturvetarkar.se/novisch/
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