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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för psykologiska processer som påverkar uppkomsten av och föränderligheten i
attityder, värderingar och beteendemönster
2. diskutera och kritisera perspektiv på attityder och beteenden relaterade till miljö- och
hållbarhetsproblem
3. diskutera och analysera verktyg, teorier och metoder för beteendeförändring samt för
attitydförändring
4. exemplifiera, diskutera och analysera verktyg för beteende- och attitydförändring i en
hållbarhetskontext
5. genomföra beteende- och attitydförändrande interventioner samt utvärdera effekterna av
dessa.

Kursens innehåll Kursen innehåller en översikt över psykologiska processer som ligger till grund för attityder,
värderingar, beteenden, hur de skapas, varierar och förändras. Dessa processer inkluderar till
exempel inlärning, vanor och sociala normer. Kursen täcker också teorier om attityder,
beteenden och värderingar, inklusive tekniker för att förändra attityder och beteenden för ökad
hållbarhet. Dessa tekniker och perspektiv inkluderar till exempel incitament, 'nudging',
övertalning, information och beroendeförhållandet mellan den fysiska miljön och mänskliga
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beteendeförändringar, samt hur dessa kan användas för hållbar utveckling. Kursen innehåller
också vetenskapliga verktyg för att utvärdera effekterna av beteende- och attitydförändrande
interventioner.

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Grundexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp miljövetenskap, miljöteknik, teknik,
psykologi, industridesign, industriell ekonomi, naturresursförvaltning, ledarskap, organisation
och styrning eller annat relevant huvudområde.
 
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande
behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examinationsform Skriftlig inlämningsuppgift, laborationsrapport, försvar och opponering
 
Moment 0010 Skriftlig inlämningsuppgift 5 hp, examinerar lärandemål 1-4, betyg A-F
Moment 0020 Laborationsrapport, försvar och opponering 2,5 hp, examinerar lärandemål 4-5,
betyg U, G

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

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

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

Moment 
0010   Skriftlig inlämningsuppgift 5 hp Betyg: AF

0020   Laborationsrapport, försvar och opponering 2,5 hp Betyg: UG


