Lunds universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSYE50, Psykologi: Psykologi och klimatförändring, 15
högskolepoäng
Psychology: Psychology and Climate Change, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2022-06-07 och
senast reviderad 2022-06-07. Den reviderade kursplanen gäller från och med 202301-16, vårterminen 2023.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med
psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenterna:

Kunskap och förståelse
• Visa kunskap om och förståelse för de komplexa sambanden mellan psykologi
och klimatförändringar.
• Visa kunskap om teorier och modeller som belyser de psykologiska faktorer och
förmågor som kan underlätta eller hindra hållbara klimatåtgärder på individ-,
kollektiv- och systemnivå.

Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att kritiskt undersöka hur psykologiska processer inom och mellan
människor bidrar till att främja, uppfatta, kommunicera, mildra och anpassa sig
till klimatförändringar.
• Visa förmåga att granska vetenskaplig evidens för att förklara hur individer och
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grupper reagerar på klimatförändringar mer eller mindre adaptivt.
• Diskutera, utforska och tillämpa psykologiska färdigheter och metoder för att
stödja hållbara klimatåtgärder och minska klimatångest.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga att reflektera över sambandet mellan psykologiska och
beteendevetenskapliga teorier, metoder och tillämpning för att stödja klimat- och
hållbarhetsvetenskap och praktik.

Kursens innehåll
Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv och tillvägagångssätt. Den riktar sig till de
som vill lära sig mer om de komplexa kopplingarna mellan psykologi och
klimatförändringar och tillämpa dem inom sitt respektive arbete eller studieområde. Vi
kommer att utforska många sätt som vårt förändrande klimat påverkar individer och
grupper runt om i världen, inklusive klimatångest och dess konsekvenser, de
psykologiska och beteendemässiga faktorer som driver klimatkriserna och hindrar
konstruktiva åtgärder på individ-, kollektiv- och systemnivå. Kursen kommer att bygga
på teorier och forskning från flera områden, t.ex. evolutionär, kognitiv, social,
industriell/organisatorisk och klinisk psykologi samt beteendeekonomi och
hållbarhetsvetenskap. Kursen bygger på tre delkurser:
Delkurs 1 behandlar klimatparadoxen, inklusive aspekter som skepticism och
förnekelse och de psykologiska faktorer som driver klimatförändringar och skapar
hinder för klimatåtgärder.
Delkurs 2 går från hinder till lösningar genom att utforska hur kunskap om
psykologiska kapaciteter och funktioner kan användas för att skapa klimatrelaterade
beteendeförändringar.
Delkurs 3 undersöker ytterligare psykologins roll för att stödja och upprätthålla
hållbara klimatåtgärder på individ-, kollektiv- och systemnivå (relaterade teorier,
metoder och praxis).
Efter avslutad kurs kommer studenten att ha en grundläggande kunskap om de
komplexa kopplingarna mellan psykologi och klimatförändringar, relaterade teorier,
metoder och praxis.

Kursens genomförande
Kursen består av olika inlärningsaktiviteter, inklusive föreläsningar, seminarier och
övningar.

Kursens examination
Kursen examineras skriftligt. I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie
prov, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter en större förändring eller
avslutande av kursen kommer minst två ytterligare examinationstillfällen att erbjudas
om samma kursinnehåll. Därefter kommer studenterna att erbjudas ytterligare
examinationstillfällen, men i enlighet med den aktuella kursplanen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
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så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Studenterna kommer att få betyget godkänd/underkänd. För betyget Godkänd ska
studenten visa ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett
otillräckligt resultat.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
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Prov/moment för kursen PSYE50, Psykologi: Psykologi och klimatförändring
Gäller från V23
2301 Psykologi och klimatförändring, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

