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Turismvetenskap med examensarbete

Kurskod: TVGC03
Kursens benämning: Turismvetenskap med examensarbete

Tourism studies with degree project
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Huvudområde:
TRU (Turismvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-06-15 och gäller
från vårterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp Turismvetenskap från TVG111 Turism och samhällsutveckling 7.5 hp, TVG112 Turismens
natur- och kulturresurser 15 hp, TVG113 Produktion och konsumtion av turism 7.5 hp, TVG211
Turistiska trender, marknader och symboler 7.5 hp, TVG212 Turismens framtida hot och möjligheter
7.5 hp och TVG213 Turismvetenskapliga metoder och uppsats 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål
Delkurs 1 - Turism: platser och processer (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för centrala teoribildningar inom turismvetenskap,
Färdighet och förmåga
- identifiera platsers roll i globaliseringsprocesser utifrån turismens effekter, spridning och förändring,
- söka och kritiskt värdera aktuell turismvetenskaplig forskning,
- formulera relevanta och avgränsade forskningsfrågor med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt värdera etiska aspekter av turism som samhällsfenomen,
- kritiskt granska turismvetenskapliga teorier och begrepp och
- kritiskt granska sociala, kulturella, ekonomiska, politiska och miljömässiga konsekvenser av turism.

Delkurs 2 - Den turismvetenskapliga forskningsprocessen (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för och reflektera över turismvetenskapliga metoder och metodologier,
- diskutera och motivera olika vetenskapsteoretiska ansatser inom det turismvetenskapliga fältet,



Färdighet och förmåga
- tillämpa kvantitativa och kvalitativa metoder samt vetenskapsteori inom det turismvetenskapliga
fältet,
- kommunicera och argumentera för teoretiska, metodologiska och empiriska utgångspunkter inom det
turismvetenskapliga fältet och
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera innebörden av givna begrepp, teori- och metodval för att belysa turismrelaterade problem.

Delkurs 3 - Självständigt arbete (15 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- visa kunskaper om och kunna inta ett reflekterat förhållningssätt i relation till aktuell
turismvetenskaplig forskning,
Färdighet och förmåga
- redogöra för tillämpning och användning av turismvetenskaplig kunskap inom praktisk
turismverksamhet,
- planera, genomföra och rapportera ett självständigt arbete inom turism,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera etiska dimensioner av turism som samhällsfenomen och
- beakta etiska aspekter av turismvetenskapliga metoder i genomförandet av en turismvetenskaplig
undersökning.

Innehåll
Kursen består av tre delkurser, varav de två första ligger till grund för delkurs 3, Självständigt arbete.

Delkurs 1 - Turism: platser och processer (7.5 hp)
I delkursen anknyts till aktuell forskning och teoriutveckling inom turismområdet, såväl på svensk
som på internationell nivå. Inom delkursen bearbetas och fördjupas frågor om turismens platsspecifika
uttryck och koppling till aktuella globaliseringsprocesser. I delkursen belyses sociala, kulturella,
ekonomiska, politiska och miljömässiga konsekvenser av turism.

Delkursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och en exkursion.

Delkurs 2 - Den turismvetenskapliga forskningsprocessen (7.5 hp)
I delkursen behandlas turismvetenskaplig metod och vetenskapsteori med exempel och övningar från
turism- och fritidsområdet. I självständiga övningar tränas problemformulering och förmågan att finna
samhällsrelevanta forskningsfrågor i syfte att utforma en forskningsdesign för det självständiga
arbetet. I delkursen använder studenterna ett processinriktat arbetssätt.

Delkursens undervisningsformer består av föreläsningar och seminarier.

Delkurs 3 - Självständigt arbete (15 hp)
I delkursen ska studenten självständigt planera, genomföra och redovisa en turismvetenskaplig
undersökning. Studenterna förväntas tillämpa kunskap från tidigare delkurser/kurser och analysera
undersökningar inom turismområdet. Under delkursen skrivs ett självständigt arbete som
seminariebehandlas.

Delkursens undervisningsformer består av seminarier samt handledning individuellt och/eller i grupp.
Handledning erbjuds under pågående kurs. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i
mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen i delkurs 1 och 2 examineras genom skriftlig tentamen, individuella inlämningsuppgifter och



aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.
Målen i delkurs 3 examineras dels genom ett självständigt arbete som presenteras och försvaras vid ett
obligatoriskt seminarium, dels genom opposition på en annan students arbete.

Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkurs 3 är begränsat till fem på grund
av begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 15 hp av kursens 30 hp.

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Överlappning föreligger med Turism, 30 hp (TVGC01).
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Ingår i turismprogrammet.
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