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Mål Efter avslutad kurs ska studenten uppfyllt följande mål:
 
Moment 1: Uppsats i Miljöpsykologi III
 
1. Formulera aktuella forskningsfrågor baserade på miljöpsykologisk litteratur
2. Formulera prövbara miljöpsykologiskt relevanta hypoteser
3. Samla in och tillämpa statistiska metoder för att analysera empiriska, kvantitativa data som
syftar till att pröva en eller flera hypoteser
4. Genomföra åtminstone ett experiment eller en enkätstudie
5. Rapportera åtminstone en studie i form av en vetenskaplig rapport
6. Utvärdera, diskutera och kritiskt granska forskningsfrågeställningar baserat på empiriska
data
7. Kritiskt granska metodologiska problem i empiriska undersökningar
8. Diskutera och kritiskt granska förklaringar till resultat från empiriska undersökningar

Kursens innehåll Vetenskaplig undersökning, statistisk dataanalys, uppsatsskrivande.
Miljöpsykologisk teoribildning.
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Undervisning Handledning och självstudier

Förkunskaper Miljöpsykologi III eller motsvarande

Examinationsform 0010 Individuell uppsats 30 hp

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

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

Moment 
0010   Uppsats i Miljöpsykologi 30 hp Betyg: AF


