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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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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. beskriva teorier och modeller som visar på förhållandet mellan attityder och beteenden
2. redogöra för hur normer kan påverka beteenden
3. beskriva hur individuella skillnader är kopplade till intentioner och beteende
 
Färdighet och förmåga
4. redogöra för varför intentioner inte alltid leder till beteenden
5. presentera lämpliga metoder för beteendeförändring
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. visa förmåga att kritiskt diskutera samband mellan förändringsmetoder och
miljökontextuella faktorer.
 
 

Kursens innehåll Kursen behandlar hur individuella skillnader påverkar människors beteende. Variabler som
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normer och attityder kopplat till beteende och beteendeförändringar behandlas under kursen.
Teorier och modeller för verktyg som används för att uppnå beteendeförändringar kommer att
avhandlas och diskuteras.

Undervisning Föreläsningar och seminarier 

Förkunskaper Miljöpsykologins grunder, 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Muntlig examination och inlämningsuppgifter
 
0010 Muntlig examination 2,5 hp, examinerar lärandemål 1, 3 och 5, betyg U, G
0020 Inlämningsuppgifter 5 hp, examinerar lärandemål 2, 4 och 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   Inlämningsuppgifter 5 hp Betyg: AF


