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Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l

l

Redogöra för och reflektera över orsaker till klimatförändring enligt
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
Förklara den sociotekniska förändringsprocessen och begreppet
innovationssystem och kunna redogöra för och reflektera över olika faktorer som
påverkar spridningen av innovationer,
Analysera en potentiell användares beslutsprocess, identifiera olika kategorier av
”adopters”, identifiera och kritiskt värdera olika attribut som kan påverka en
innovations spridning,
Kritiskt värdera vilka interventionsstrategier som kan tillämpas för att stödja
spridningen av resurseffektiva innovationer.

Innehåll
Kursen behandlar faktorer som påverkar spridningen av innovationer och hur de kan
främjas för en hållbar byggd miljö. Särskilda aspekter inkluderar:
l

l
l
l
l
l

Översikt över klimatförändringar och energianvändning globalt och i jämförelse
med Europa
Innovationsystem och den sociotekniska förändringsprocessen
Byggindustrins innovationsförmågor
Teorier om miljöbeteende
”Adopter” kategorier, innovationers egenskaper, och spridningstakt
Interventions strategier

l

l
l
l
l
l

Översikt över klimatförändringar och energianvändning globalt och i jämförelse
med Europa
Innovationsystem och den sociotekniska förändringsprocessen
Byggindustrins innovationsförmågor
Teorier om miljöbeteende
”Adopter” kategorier, innovationers egenskaper, och spridningstakt
Interventions strategier

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Studentens prestationer bedöms genom en individuell skriftlig tentamen, presentationer
samt av projektarbete i grupp. I slutbetyg ges lika vikt till tentamen (50%) som
projektarbetet (50%).

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras vid
fakulteten.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 4BT011, 7,5 hp

Övrigt
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument.
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.
Kursen ges på engelska.
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