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Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
TRU (Turismvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-08 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
- förklara turismvetenskapens idéhistoria, grundläggande teorier och begrepp,
- redogöra för turismens historia och utveckling och hur detta har teoretiserats inom ämnet,
- redogöra för turismens nutida organisering och betydelse i olika nationella och internationella
kontexter,

Färdighet och förmåga
- söka och använda litteratur för att undersöka turism i skilda historiska och nutida kontexter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över etiska frågor i relation till turismens historia och utveckling och
- reflektera över genusperspektiv i relation till turism och samhällsutveckling.

Innehåll
Turismen speglar samhället och påverkar samhällsutveckling på många sätt. I kursen introduceras
turismvetenskap som ämne och turism som samhällsfenomen. Centrala begrepp och teorier
introduceras och granskas. Kursen belyser turismens och resandets historia från antiken till vår tid.
Reseformer, metoder och drivkrafter samt turismens politiska, ekonomiska, sociala och kulturella
innebörder under olika perioder diskuteras. Kursen relaterar turismens historia till teori- och
begreppsutveckling inom ämnet turismvetenskap.



I kursen ges en introduktion till vetenskapligt skrivande och forskningsprocessens grunder samt
grundläggande metoder för att belysa turismens utveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftlig tentamen, deltagande i obligatoriska litteraturseminarier samt
en individuell skriftlig uppgift.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår som obligatorisk i Turismprogrammet.
Denna kurs har ersatt kursen TVG111 som gällde från Ht 2015.
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