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Välkommen till kursen 
Analys och metodik (MVEN03, HT 2019) 
 
Kursen börjar med introduktionsmöte och upprop måndagen den 2 september kl 09.00 – 10.00 i 
kurssal ”Raggmossan” i Ekologihuset, Sölvegatan 37, se karta över kurslokaler.  
 
Kurstid 2 september  – 3 november 2019. 
 
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 www.miljovetenskap.lu.se under kursen. Uppdateringar av schemat 
publiceras på hemsidan fram till kursstart och därefter i TimeEdit.  
 

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 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, kontakta Yvonne Persson yvonne.persson@cec.lu.se, 
tel: 046- 222 37 82. 

 
Kursansvarig för kursen är Nina Reistad, nina.reistad@fysik.lth.se,  046-222 34 74.  
Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig. 
 
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 då vi introducerar kursens två teman: ”Slam” och 
”Miljökonsekvensbeskrivningar”. Du får din första obligatoriska uppgift som du och dina 
kamrater ska arbeta med den första läsveckan och redovisa senast fredagen den 6 september 
2019.  
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Litteratur 
Litteratur för kursen är i huvudsak material som finns tillgänglig på internet och består av 
artiklar och rapporter. Vi har samlat detta material i ett kompendium som du hittar på 
kursplattformen Canvas. På biblioteket hittar du en bok som vi rekommenderar: 
Hedlund A, Kjellander C, MKB - Introduktion till miljökonsekvensbeskrivning, 
Studentlitteratur 2007. 

CANVAS-lärplattform 
I kursportalen Canvas hittar du all information om kursen (kursprogram, schema, kurslutteratur, 
laborationsinstruktioner etc.). Fram till kursstart kommer vi att lägga upp mer material och 
information och vi kommer att använda Canvas-portalen aktivt under kursens gång. 

LUNA- Naturvetarkåren 
Information om Naturvetarkåren LUNA finns på: www.lundsnaturvetarkar.se och 
http://www.lundsnaturvetarkar.se/novisch/. Där hittar du också lite nyttigheter för dig som är ny 
i Lunds studentliv. 
 
Övrig information om utbildningen, miljövetarnas studieråd (MYS) m.m. finns på 
Miljövetenskaps hemsida www.miljovetenskap.lu.se  

 
Välkommen till kursen! 
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