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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
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 personligt utrymme och sociala sammanhang påverkar människan
3.	redogöra för flertalet vanliga miljöpsykologiska teoribildningar
4.	använda teoretiska perspektiv för att förklara hur den fysiska miljön påverkar psykologiska
aspekter och beteenden hos människan
5.	analysera och problematisera hur fysiska och sociala miljöfaktorer påverkar människor och
beteenden
6.	kritiskt granska olika miljöer ur ett miljöpsykologiskt perspektiv
7.	kritiskt granska hur yttre miljöfaktorer påverkar socioekonomisk status och jämställdhet ur
ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kursens innehåll Kursen behandlar grundläggande och avancerade miljöpsykologiska begrepp och teorier.
Fokus ligger på de rörande miljöns fysiska faktorer (ljudmiljöer, sociala miljöer, byggda
miljöer, naturmiljöer) påverkar människans kognition, prestation, minne, inlärning, och andra
beteenden som konsumtion och hälsa. Kognitionspsykologiska begrepp med relevans för
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miljöpsykologi (sociala miljön, trängsel, privat utrymme) behandlas också i kursen.

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Introduktion till Miljöpsykologi 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig hemtentamen
 
0010 Skriftlig hemtentamen examinerar lärandemål 1-7, 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   Skriftlig hemtentamen 7,5 hp Betyg: AF


