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Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Miljövetenskap, Miljöpsykologi

Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 80.0 %
Tekniska området 20.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. redogöra för hur till exempel trafik, bostäder, ljudnivåer, trängsel och naturområden kan
påverkar beteenden
2. förklara samband mellan stadens design och hållbart beteende
 
Färdighet och förmåga
3. diskutera samband mellan urbana miljöer och hållbarhet ur ett miljö- och hälsoperspektiv
4. diskutera komplexa problem i den urbana livsmiljön
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. visa förmåga att kritiskt granska samband mellan psykologiska processer och urban design
samt betydelsen av ekosystemtjänster
6.  kritiskt granska och jämföra teorier rörande återhämtning, trängsel och personligt
utrymme.

Kursens innehåll Kursen behandlar hållbar stadsutveckling och begreppet smarta städer. Psykologiska teorier
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om trängsel och personligt utrymme diskuteras och problematiseras i relation till
återhämtande miljöer och ekosystemtjänster. Kursen berör likaså psykologiska perspektiv på
stadsutveckling och stadens miljöer kopplat till place attachment.

Undervisning Föreläsningar och seminarier 

Förkunskaper Grundläggande behörighet 

Examinationsform Muntlig examination och inlämningsuppgift
 
0010 Muntlig examination 2,5 hp, examinerar lärandemål 1-4,6, betyg U, G
0020 Inlämningsuppgift 5 hp, examinerar lärandemål 3-6, betyg A-F
 

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

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

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

Moment 
0010   Muntlig examination 2,5 hp Betyg: UG

0020   Inlämningsuppgift 5 hp Betyg: AF


