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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-24 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för olika teorier om, begrepp för och perspektiv på natur och kultur inom turism,
- redogöra för hur natur och kultur används som resurser för turism,
- redogöra för framväxten av natur-, och kulturturism samt friluftsliv,
- ge exempel på ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga effekter av turism,
- redogöra för grundläggande principer för hållbar turism och ekoturism,
Färdighet och förmåga
- identifiera och analysera turistiska tillämpningar av natur och kultur,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- granska etiska och samhälleliga aspekter av natur- och kulturturism och
- värdera olika aspekter av bevarande och förvaltning av natur- och kulturresurser.
Innehåll
I kursen ges perspektiv på utvecklingen av natur- och kulturturism med fokus på teorier om och
begrepp för natur och kultur. Under kursen betonas turismens produktionsförutsättningar för naturoch kulturturism. Natur- och kulturresursernas bevarande och förvaltande belyses med fokus på naturoch kulturmiljövård, kulturarv och ekoturism. Friluftslivets historia kopplas till miljöengagemangets
framväxt och samtida betydelse för utveckling av turism. Studenten ges färdigheter i att identifiera,
samla information om och redogöra för turistiska tillämpningar av natur och kultur genom övningar i

vetenskapligt skrivande och metod. Under kursen behandlas etiska och samhälleliga aspekter av
utvecklingen av turism med fokus på ekonomiska, sociala, kulturella- och miljömässiga effekter av
turism. I kursen ingår obligatoriska studiebesök till aktörer med relevans för natur- och kulturturism.
Eventuella kostnader för mat och logi betalas av studenten.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom skriftlig tentamen, deltagande i obligatoriska litteraturseminarier,
examinerande studiebesök och en gruppuppgift som examineras både skriftligt och muntligt.

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.

