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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
 
1. redogöra för hur miljöfaktorer påverkar psykologiska aspekter hos människan och
identifiera fysiska faktorer i inomhus-, utomhus-, skol- och arbetsmiljöer som påverkar
människan
 
2. beskriva hur social närhet påverkar människan
 
3. redogöra för miljöpsykologiska teoribildningar
 
Färdigheter och förmågor
 
4. använda teoretiska perspektiv för att förklara hur den fysiska miljön påverkar psykologiska
aspekter hos människan

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=MPG000&revisionId=4374&lang=sv
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5. analysera och problematisera hur fysiska och sociala miljöfaktorer påverkar människor
 
Värderingar och förhållningssätt
 
6. kritiskt granska den byggda miljön ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kursens innehåll Kursen behandlar grundläggande och avancerade miljöpsykologiska begrepp och teorier,
särskilt de rörande hur den byggda miljöns fysiska faktorer (ljud, temperatur, ljus, luftkvalitet)
påverkar människans kognition, prestation och beteende. Minne, inlärning, och andra
kognitionspsykologiska begrepp med relevans för miljöpsykologi behandlas. Kursen
behandlar också hur den sociala miljön, såsom trängsel och privat utrymme, påverkar
beteende.

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Introduktion till Miljöpsykologi, 7,5 hp, eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig hemtentamen

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   Skriftlig hemtentamen 7,5 hp Betyg: AF


