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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 genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- ange olika strukturer och faktorer i samspelet mellan individ och omgivning som är
nedbrytande respektive stödjande
 
- redogöra för den betydelse som naturen kan ha för vår överlevnad som delar i ett ekosystem
 
- redogöra för tankarna bakom hälsoträdgårdar och vad grön rehabilitering innebär
 
Färdighet och förmåga
 
- analysera de komplexa sambanden mellan natur och mänskligt välbefinnande
 
- kritiskt granska de teorier som förts fram inom det aktuella fältet
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- bedöma de etiska och samhälleliga implikationer som forskningsområdet rymmer



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. 

Kursens innehåll Kursen ger en bred och tvärdisciplinär överblick över fältet stödjande miljöer där kunskaper
och perspektiv från arkitektur, antropologi, miljöpsykologi, miljömedicin, inomhusmiljö,
arbets- och folkhälsovetenskap samt religionsvetenskap kombineras.
 
Moment 0010: Stödjande miljöer, 7,5 hp
I momentet behandlas den omgivande miljöns betydelse för hälsan ur ett existentiellt
perspektiv. Särskilt diskuteras betydelsen av den miljö vi omger oss med till vardags och i
arbetslivet och hur den påverkar oss fysiskt och mentalt/själsligt.  Vidare behandlas hur
digitaliseringen av arbetet och våra sociala relationer påverkar oss. En central fråga är även
hur utformningen och materialen i de byggnader som vi vistas i påverkar oss.
 
Moment 0020: Gröna rum och grön rehabilitering, 7,5 hp
I momentet behandlas den grundläggande betydelse som ett fungerande ekosystem har och
hur naturen utgör en nödvändig och stödjande miljö för människan. En viktig fråga är vad det
innebär ur ett existentiellt perspektiv att leva i en tid där själva grunden för överlevnaden är
hotad.  

Undervisning Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminariepresentationer och grupparbeten.
Undervisningen kan ske på engelska. De möjligheter som finns inom informations- och
kommunikationsområdet (IKT) kommer i hög grad att nyttjas.

Förkunskaper 90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15
högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas
behörighetsgivande.
En B/Engelska 6

Examinationsform Muntligt och skriftligt

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Stödjande miljöer 7,5 hp Betyg: AF

0020   Gröna rum och grön rehabilitering 7,5 hp Betyg: AF


