
Dnr: TVGT32/20202

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Turismvetenskap

Kursplan

Kommunikation och digitalisering av turism

Kurskod: TVGT32

Kursens benämning: Kommunikation och digitalisering av turism
Communication and digitalisation in tourism

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

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

Huvudområde:
TRU (Turismvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-02-10 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
Kunskap och förståelse
- redogöra för centrala teorier och begrepp relevanta för digitalisering av turism,
- beskriva sociala mediers betydelse för besöksnäringen,
- redogöra för teoretiska perspektiv kring förändringar inom kommunikation och dess påverkan på
produktion av turism,
- analysera och diskutera hur olika platser representeras i media och vilka effekter det kan ge för en
destination,

Färdighet och förmåga



- samla in, bearbeta och analysera digitala plattformar och sociala medier med anknytning till
besöksnäringen,
- tillämpa digitala strategier för att utveckla en destination, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera digitala strategiers möjligheter och begränsningar för besöksnäringen,
- kritiskt granska hur digitaliseringen påverkar hur platser och destinationer representeras och
- granska hur förmedling av plats och destination i sociala medier påverkar en plats.

Innehåll
Under kursen ges en fördjupning i hur digitalisering påverkar besöksnäringen. Studenten ges redskap för
att kritiskt granska hur utvecklingen inom sociala medier och digitala lösningar påverkar utvecklingen av
turismen med fokus på ett demokratiskt perspektiv och representation av plats. Studenten utvecklar
förståelsen om användningen av digitala strategier med utgångspunkt tagen i platsförankring och
representation av plats. Case-studier används för att utveckla och förhöja upplevelsen av en destination.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras individuellt genom skriftlig hemtentamen, deltagande i litteraturseminarier samt
gruppvis genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. 

Om studenten vid bedömning ligger nära gränsen för ett godkänt betyg kan examinator besluta att
studenten får utföra en komplettering för att nå upp till betyget godkänt. Student som önskar komplettera
hemtentamen ska erbjudas en skriftlig tilläggsuppgift som lämnas in för bedömning vid
omtentamenstillfälle.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt 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.


