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Fördjupning A1F

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod MPA400

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljöpsykologi

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 50.0 %
Tekniska området 50.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
1. redogöra för hur olika miljöfaktorer påverkar människan socialt och kognitivt
2. beskriva hur miljöpsykologisk kunskap kan tillämpas i vardagsmiljöer, såsom arbetsplatser
och skolor
3. redogöra för de forskningsmetoder och grundläggande teoretiska ansatser som används
inom miljöpsykologins forskningsområden
4. formulera forskningsfrågor av relevans för miljöpsykologiska problemområden
5. utvärdera miljöer ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kursens innehåll Teoribildning inom miljöpsykologins specialområden: fysiska faktorers påverkan på
människors prestation och hälsa (i arbetsmiljöer, skolmiljöer, etc.), återhämtning, trängsel,
sociala aspekter av miljön (personligt utrymme, etc.), orienteringsförmåga i olika miljöer, och
perception av miljöer.

Undervisning Föreläsningar och seminarium

Förkunskaper Kandidatexamen eller motsvarande
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Examinationsform Skriven individuell examination

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

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator vid kursstart

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

Moment 
0010   Individuelll skriftlig examination 7,5 hp Betyg: AF


