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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2009-
02-04 att gälla från och med 2009-02-04, höstterminen 2009.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i
miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd.  
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska

 

Kursens mål
 
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper
och färdigheter: 

Ha fördjupad kunskap om miljöövervakningens programområden i Sverige och
kopplingen till miljökvalitetsmålen, samt gällande lagliga krav på EU och nationell
nivå 
Kunna tillämpa moderna metoder för miljöövervakning, såsom bestämma
målsättning, utveckla program, analysera och utvärdera insamlad data,
omsättning i handling inom ramen som lagen kräver eller medger. Kunna värdera
miljöövervakningsprogrammen utifrån dess teoretiska möjligheter och
begränsningar vid tillämpningar i nya sammanhang. 
Visa utvecklad förmåga att integrera kunskap och hantera metoder för att
utvärdera och kvalitetssäkra miljöövervakningens effektivitet och
utvecklingsbehov med avseende på luft, vatten, mark, biologisk mångfald och
människans hälsa 
Ha förmåga att kommunicera om miljöövervaknings- och åtgärdsprogram och
deras effektivitet för att uppnå miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålen samt
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slutföra informationssökningar relevanta för området på ett självständigt sätt.
Kunna förmedla resultat och information om miljöövervakning till båda experter
och till avnämare av övervakningsprogrammen. 
Ha utvecklat en förmåga att studera på ett i stort sett självstyrt sätt. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen innehåller två delar: Den första behandlar teori, lagkrav och instrument för
miljöövervakning. Den andra är praktiskt inriktad och kräver användning av innehållet
i den första delen samt statistik, analysmetodik, miljökemi mm som ska utmynna i
utveckling av ett eget (begränsat) kontrollprogram. 
Följande ämnen presenteras och diskuteras under kursens gång: 

Miljöövervakningens funktion för att ge kunskaper om förändringar i en rad
miljöer som luft, vatten och mark och slå larm om något oväntat inträffar 
Koppling till miljömål, krav i miljölagstiftningen och Sveriges åtaganden om
rapportering inom internationella direktiv och konventioner 
Miljöövervakningens systematik och möjligheter/begränsningar att visa
miljötillståndet 
Användning av miljöövervakning i andra miljöområden på nationell, regional och
kommunal nivå 
Hantering, analys och utvärdering av miljödata 
Nytta och möjligheter med miljöövervakning för den enskilde medborgaren,
företagare, forskare 
De viktigaste utmaningarna för området 

För varje område kommer en introducerande föreläsning, eventuellt följt av övningar
och ett studentarbete. Studiebesök och gästföreläsare kan förekomma. Som en
avslutande övning ingår en slutredovisning av studentarbeten. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen utgörs av föreläsningar, individuella övningar och grupparbete.
Deltagande i övningar och grupparbete är obligatoriskt. 

 

Kursens examination
 
Examination sker genom att övningar och studentarbeten ska vara redovisade samt
vid en tentamen. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända övningar och godkänt
studentarbete, samt tentamen. För väl godkänt krävs godkända övningar och
godkänd grupparbete samt väl godkänt på tentamen. 
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Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt 90 högskolepoäng 
naturvetenskapliga kurser inklusive: 
- MVEC14 Industriell miljöekonomi, 15 högskolepoäng eller MVET10 Miljöskydd, 15
högskolepoäng 
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Prov/moment för kursen MVEN06, Miljövetenskap: Miljöövervakning
 

Gäller från H08

 
0901   Miljöövervakning, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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