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Turismvetenskap

Kursplan
Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Kurskod:
TVGT23
Kursens
Turismvetenskapliga metoder och uppsats
benämning:
Tourism Studies: Methods and Independent Project
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå
fördjupning:
som förkunskapskrav (G1F)
Huvudområde:
TRU (Turismvetenskap)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-09-13 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Turismvetenskap 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för olika grundläggande metoder inom det samhällsvetenskapliga
forskningsfältet,
2. beskriva centrala teoribildningar inom turismvetenskap,
3. identifiera och beskriva olika faser, problem och valsituationer i kvantitativa och
kvalitativa forskningsprocesser,
Färdighet och förmåga
4. använda grundläggande kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder,

5. söka och kritiskt värdera turismvetenskaplig litteratur,
6. formulera turismvetenskapliga problemställningar,
7. använda grundläggande turismvetenskapliga teorier för att belysa och studera olika
problem,
8. använda metoder och verktyg för enklare analyser av kvantitativa och kvalitativa data,
9. presentera vetenskapliga arbeten i muntlig och skriftlig form,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. kritiskt granska och värdera kvalitativa och kvantitativa metoder och deras användbarhet
i turismvetenskapliga studier,
11. värdera styrkor och svagheter med olika turismvetenskapliga teorier för att studera och
belysa olika problem,
12. reflektera över etiska aspekter i forskningsprocessens olika delar och
13. kritiskt granska vetenskapliga arbeten utifrån vetenskapsteoretiska, metodologiska samt
etiska förhållningssätt.
Innehåll
Kursen består av två delar: en metoddel (8 hp) och en uppsatsdel (7 hp).
I metoddelen behandlas samhällsvetenskapliga och turismvetenskapliga idétraditioner och
forskningsprocessens olika delar.
I uppsatsdelen ska studenten arbeta med en konkret, verklighetsnära turismrelaterad
samhällsproblematik. Uppsatsen baseras på tidigare turismvetenskaplig forskning samt eget
insamlat material.
Kursen innehåller olika metoder för insamling och bearbetning av data och olika
urvalskriterier som föregår själva datainsamlingen. Studenten genomför olika metodmoment
med särskild betoning på forskningsprocessens olika delar, så som problemformulering,
teorianknytning, metodval, empiriinsamling, analys och resultatredovisning.
Kursens undervisningsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och handledning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1-3, 5-6 och 10-11 examineras genom individuellt utförda inlämningsuppgifter
och gruppuppgifter vilka presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.
Lärandemål 5-6 examineras även tillsammans med lärandemål 4, 7-9 och 12 genom ett
uppsatsarbete som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium.
Lärandemål 13 examineras genom opposition på annan students uppsatsarbete.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på uppsatsarbetet är begränsat
till fem på grund av begränsade resurser.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
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 kurs i Turismprogrammet 180 hp.

