
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Fördjupning G2F

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod MPG501

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljöpsykologi

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 50.0 %
Samhällsvetenskapliga området 50.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
 
1. redogöra för teoretiska och praktiska problem inom miljöpsykologins tillämpningsområden
 
Färdigheter och förmågor
 
2. författa delar av en miljöpsykologisk forskningsrapport som följer vedertagen standard för
tidskriftsartiklar
3. konstruera en eller flera studier som undersöker miljöpsykologiska frågeställningar
4. analysera och problematisera miljöpsykologiska förklaringar och teorier och diskutera
miljöpsykologiska forskningsrapporter
 
Värderingar och förhållningssätt
 
5. värdera och granska tidskriftsartiklar inom miljöpsykologi.
 



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Kursens innehåll En fördjupande genomgång av miljöpsykologiska begrepp som berör interaktionen mellan
människan och den fysiska miljön (ljud, temperatur, ljus, luftkvalitet; bostads-, arbets- och
skolmiljöer; naturmiljöer, stadsmiljöer) och den sociala miljön (privat utrymme). Även
konsumtions-, trafik- och energianvändarbeteende behandlas.

Undervisning Seminarier

Förkunskaper Minst 60 hp avklarade kurser på grundnivå, varav:
Introduktion till miljöpsykologi, 7,5 hp
Miljöns påverkan på människan, 7,5 hp
Människans påverkan på miljön, 7,5 hp
eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig examination

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier delas ut av kursansvarig eller av examinator vid kursstart

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig inlämningsuppgift (lärandemål 1-3) 5 hp Betyg: AF

0020   Muntlig examination (lärandemål 4-5) 2,5 hp Betyg: UG


