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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 A1F

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod MIA304

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljövetenskap

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera och beskriva psykologiska processer som ligger till grund för hur människor
fattar beslut och gör bedömningar
2. beskriva och kritisera psykologiska teorier om beslutsfattande och bedömningar
3. exemplifiera och kritiskt värdera relationen mellan beslutsfattande, bedömningar och
hållbarhet ur ett psykologiskt perspektiv
4. sammanställa och kritiskt granska teorier och resultat från empiriska studier kring
beslutsfattande- och bedömningspsykologi
5. genomföra och skriva en vetenskaplig litteraturegenomgång inom området för kursen.

Kursens innehåll Kursen innehåller psykologiska teorier och perspektiv på bedömning och beslutsfattande och
hur detta kan tillämpas i en miljö- och hållbarhetskontext. Detta innefattar begrepp som
heuristik och felslut ('biases'), riskbedömningar, sannolikhetsbedömningar, problemlösning,
tänkande och resonemang. Kursen innehåller också övningar i att författa manus som följer
vedertagen praxis för tidskriftsartiklar.

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Beslutsfattande i grupp och ledarskap för hållbar utveckling 7,5 hp eller motsvarande
 



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. 

Examinationsform Promemoria med försvar och opponering, samt skriftlig examination

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

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Promemoria med försvar och opponering 6 hp Betyg: AF

0020   Skriftlig tentamen 1,5 hp Betyg: UG


