PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PX1102 Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö, 30
högskolepoäng
Environmental Psychology: Human environment interaction, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23 och senast reviderad
2019-05-21. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-02, höstterminen
2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Psykologiska institutionen
Medverkande institution
Psykologiska institutionen
Inplacering

Kursen är en kärnkurs och ges som fristående kurs på grundnivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
(S1SML) och 2) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI)
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• redogöra för grundläggande socialpsykologiska och miljöpsykologiska teorier
• beskriva hur relevanta psykologiska teorier kan bidra till insikt om mänskligt
agerande i miljörelaterade situationer
• redogöra för grundläggande psykologiska teorier och aktuella forskningsresultat om
hur människor påverkas av den omgivande miljön
• redogöra för olika aspekter på hållbar utveckling och globala utmaningar samt
relatera detta till kunskap om psykologiskt välbefinnande

Färdigheter och förmåga

• muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera hållbar utveckling och
miljöpsykologiska problem
• muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera hur människor påverkas
psykologiskt av den omgivande miljön
• självständigt identifiera och föreslå lösningar på beteenden med negativa
miljökonsekvenser
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Delkurser
1. Miljöpsykologisk teori (Theories in Environmental Psychology), 15 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Den första delkursen ger grundläggande kunskaper om interaktionen mellan
människa och den omgivande miljön; betydelsen av psykologiska faktorer för
mänskligt beslutsfattande i miljörelaterade situationer, exempelvis när det gäller
transport eller energi, samt psykologisk påverkan av den omgivande miljön,
exempelvis byggd, eller naturlig miljö. Inom kursen behandlas miljöproblemen och
globala utmaningar gällande ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ur ett
psykologiskt perspektiv. Vidare studeras hur människors agerande kan påverkas,
bland annat av deras värden, attityder, motiv och vanor. Kursen behandlar även
psykologisk påverkan av den omgivande miljön, exempelvis naturens eller den
byggda miljöns inverkan på stress, återhämtning och välbefinnande.
2.

Miljöpsykologisk tillämpning och fördjupning (Application of Environmental
Psychology), 15 hp
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Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Den andra delkursen består av två moment: miljöpsykologisk tillämpning (7,5
högskolepoäng) och fördjupning (7,5 högskolepoäng). I momentet
miljöpsykologisk tillämpning ges mer applicerade exempel på vilken roll
miljöpsykologin kan ha i det omgivande samhället. I denna delkurs tas också olika
miljöpsykologiska metoder upp. Inom ramen för kursen ligger också ett mindre
eget arbete, där en specificerad miljöpsykologisk frågeställning skall belysas.
I momentet fördjupning tillämpas kunskaperna i ett fördjupningsarbete.

Former för undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar, seminarier och grupparbete.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

All undervisning samt kurslitteratur kan utgöra grund för examination. Examination
sker i form av skriftlig tentamen, omfattande 15 högskolepoäng samt muntliga och
skriftliga redovisningar av grupparbeten, 15 högskolepoäng. Deltagande i övningar,
seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Frånvaro ska tas igen enligt kursledarens
anvisningar.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Om kursen helt upphör kan den examineras inom ett år efter det att kursen senast givits.
Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För Godkänt betyg på kursen krävsaktivt deltagande i samtliga obligatoriska övningar
och seminarier, minst 60 procent rätta svar på den skriftliga tentamen på delkursen
Miljöpsykologisk teori, samt Godkänt på båda arbetena på delkursen Miljöpsykologisk
tillämpning och fördjupning.
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För Väl godkänt betyg på kursen krävsaktivt deltagande i samtliga obligatoriska
övningar och seminarier, samt minst 80 procent rätta svar på den skriftliga tentamen på
delkursen Miljöpsykologisk teori, samt Väl godkänt på minst ett utav de båda arbetena
på delkursen Miljöpsykologisk tillämpning och fördjupning och minst Godkänt på det
andra arbetet.
Kursvärdering

Kursledaren ansvarar för att de studerande bereds tillfälle att göra en kursvärdering i
slutet av kursen. Kursvärderingen behandlas i beredningsgruppen för fristående kurser
och förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter
som skall påbörja kursen. Sammanställningen för varje kurs hålls tillgänglig för
studenter.

Övrigt
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