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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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Mål Efter avslutad kurs ska studenten uppfyllt följande mål:
 
Moment 1: Miljöpsykologi
 
1. Redogöra för miljöpsykologins tillämpningsområden, forskningsmetoder och teoretiska
ansatser
2. Beskriva hur olika miljöfaktorer påverkar människan socialt och kognitivt
3. Formulera forskningsfrågor av relevans för miljöpsykologiska problemområden
4. Konstruera och genomföra en eller flera studier som undersöker miljöpsykologiska
frågeställningar
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4. Konstruera och genomföra en eller flera studier som undersöker miljöpsykologiska
frågeställningar
5. Diskutera och värdera forskningsrapporter inom miljöpsykologi
Moment 2: Miljöpsykologi med inriktning mot inomhusmiljö
1. Redogöra för hur miljöpsykologiska faktorer påverkar kognition, hälsa och komfort i
bostads-, skol- och arbetsmiljön
2. Redogöra för teoretiska perspektiv på ljudmiljöns effekter på kognitiva processer
3. Värdera inomhusmiljö baserat på miljöpsykologisk teoribildning
 
Moment 3: Miljöpsykologi med inriktning mot teknik och design
 
1. Redogöra för den tekniska psykologins centrala teorier och begrepp
2. Diskutera interaktionen mellan teknik och människans kognitiva begränsningar
3. Diskutera teknisk design ur ett användarvänlighetsperspektiv
4. Redogöra för säkerhetsrisker med tekniska lösningar
5. Värdera och analysera tekniska lösningar ur ett användarperspektiv

Kursens innehåll Teorier och begrepp som berör interaktionen mellan människan och den fysiska miljön (ljud,
temperatur, ljus, luftkvalitet, naturliga miljöer), den sociala miljön (trängsel, folksamlingar),
inomhusmiljöer (bostads-, arbets- och skolmiljöer), och teknik (maskiner, mjukvaror,
apparater).

Undervisning Föreläsningar och seminarium

Förkunskaper Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng 

Examinationsform 0010 Individuell skriftlig examination 10 hp
0020 Individuell skriftlig examination 10 hp
0030 Individuell skriftlig examination 10 hp

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

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

Moment 
0010   Miljöpsykologi 10 hp Betyg: AF

0020   Miljöpsykologi med inriktning mot
inomhusmiljö

10 hp Betyg: AF

0030   Miljöpsykologi med inriktning mot teknik och
design

10 hp Betyg: AF


