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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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Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 50.0 %
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande psykologiska begrepp och teorier
2. redogöra för miljöpsykologins tillämpningsområden
3. diskutera hur miljöpsykologiska forskningsresultat kan främja hållbar utveckling
4. förklara samspelet mellan människan och miljön med hjälp av begrepp och teorier inom
kognitions-, social-, evolutions-, motivations- och personlighetspsykologiska traditioner
5. redogöra för olika miljöpsykologiska aspekter på miljövård
6. redogöra för grundläggande begrepp inom psykologisk metod och dess betydelse.

Kursens innehåll Kursen innehåller en introduktion till grundläggande kognitions-, social-, evolutions-,
motivations- och personlighetspsykologiska begrepp och teorier, samt hur dessa kan användas
för att förstå och beskriva samspelet mellan människan och miljön. Kursen innehåller också
en överblick över miljöområdet som tillämpningsområde inom psykologivetenskapen,
miljöpsykologins historia och bidrag till hållbar utveckling. Utöver det innehåller kursen
psykologisk metod och dess tillämpning.

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Grundläggande behörighet



Sida 2 

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. 

Examinationsform Skriftlig och muntlig tentamen
 
0010 Skriftlig tentamen 5,5 hp, examinerar lärandemål 1-6, betyg A-F
0020 Muntlig tentamen 2 hp, examinerar lärandemål 1-4, betyg U, G

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   Skriftlig tentamen 5,5 hp Betyg: AF

0020   Muntlig tentamen 2 hp Betyg: UG


