
Sida 1 

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 kunna
 
Kunskap och förståelse
 
1. redogöra för miljöpsykologins tillämpningsområden
2. beskriva hur den fysiska/byggda miljöns faktorer påverkar människan
3. beskriva hur människor i olika åldrar påverkas av den fysiska/byggda miljön
4. förklara hur människor orienterar sig i den byggda miljön
5. beskriva hur människan påverkas av stads- och naturmiljöer ur ett miljöpsykologiskt
perspektiv
6. redogöra för olika miljöpsykologiska aspekter på miljövård
 
Färdigheter och förmågor
 
7. diskutera miljöpsykologiska begrepp
 
Värderingar och förhållningssätt
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8. värdera byggda miljöer utifrån deras effekter på människan i ett miljöpsykologiskt
sammanhang.

Kursens innehåll Begrepp som berör interaktionen mellan människan och den fysiska miljön (ljud, temperatur,
ljus, luftkvalitet)
Människan i relation till inomhusmiljöer (bostads-, arbets- och skolmiljöer)
Människan i relation till utomhusmiljöer (naturmiljöer, statsmiljöer), och miljövård

Undervisning Föreläsningar

Förkunskaper Grundläggande behörighet eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen och muntlig 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   Skriftlig tentamen 6,5 hp Betyg: AF

0020   Muntlig tentamen 1 hp Betyg: UG


