
Dnr: TVGT51/20192

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Turismvetenskap

Kursplan

Turismvetenskap i teori och praktik

Kurskod: TVGT51

Kursens
benämning:

Turismvetenskap i teori och praktik
Practical Placement: Tourism

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
TRU (Turismvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-06 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkända studier omfattande minst 100 hp, varav minst 60 hp skall utgöras av kurser i turismvetenskap.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse:
- redogöra för turismverksamheters målsättningar, resurser och arbetsprocesser,
- redogöra för teoretiska perspektiv på arbete inom turismnäringen,

Färdighet och förmåga: 
- tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt arbete inom turismnäringen, 



- planera och utföra relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter inom turismnäringen,
- formulera relevanta turismvetenskapliga problemställningar utifrån en arbetsplats verksamhet,
- insamla, bearbeta, analysera och presentera empiriska material, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
- kritiskt granska turismvetenskapliga undersökningar,
- kritiskt granska turismnäringen utifrån klass, genus och etnicitetsperspektiv och
- granska turismverksamheters målsättningar, resurser och arbetsprocesser utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

Innehåll
Kursen består av tre delkurser som löper parallellt över terminen. Studenten förväntas ha kontakt med
och/eller delta i praktikplatsens verksamhet under samtliga delkurser. 

Delkurs 1, Turismnäringens arbetsmarknad och organisation, 9 hp
Delkursen har ett teoretiskt förhållningssätt som syftar till en mer övergripande förståelse av turism som
samhällsfenomen och näring, med fokus på turistiskt arbete, såväl ur ett hållbarhets- och
jämlikhetsperspektiv. Delkursen behandlar även olika turismverksamheters målsättningar, resurser och
arbetsprocesser ur ett organisations- och destinationsperspektiv. 

Delkurs 2, Verksamhetsförlagd utbildning, 13 hp
Delkursen tar sin utgångspunkt i praktikplatsen där studenten aktivt tar del i allmänt förekommande
arbetsuppgifter i verksamheten, i syfte att nå kunskap om turismnäringens varierade arbetsområden, till
exempel inom planering, utveckling och marknadsföring. Student och handledare på praktikplatsen
upprättar tillsammans en plan för praktiken där arbetsuppgifterna preciseras tids- och innehållsmässigt.
Under praktiken ska studenten ges möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt arbete inom
turismnäringen, samt planera och utföra relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter.

Delkurs 3, Vetenskapligt arbete, 8 hp
Delkursen inkluderar ett självständigt vetenskapligt arbete som relateras till den verksamhetsförlagda
utbildningen. Arbetet är en träning i att självständigt formulera en problemställning kopplat till
praktikplatsens verksamhet, samt planera, genomföra och redovisa en empiriskt och teoretiskt förankrad
undersökning. 

Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats som godkänns av kursansvarig. Kursen innehåller
både praktik och teoretiska moment. Kursens undervisningsformer är verksamhetsförlagd utbildning
(VFU), föreläsningar, obligatoriska seminarier och handledning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 examineras genom deltagande på seminarier samt individuella inlämningsuppgifter med
koppling till praktikplatsen som presenteras muntligt och skriftligt. 

Delkurs 2 examineras genom godkänd närvaro på praktikplatsen enligt de arbetstider som gäller för
anställda på praktikplatsen, samt av handledaren undertecknad praktikrapport. 

Delkurs 3 examineras genom ett individuellt vetenskapligt arbete och opponering på ett annat arbete. 

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
En student kan nödgas avbryta pågående verksamhetsförlagd utbildning om studenten genom sitt
handlande uppträder grovt oskickligt vid den aktuella praktikplatsen och därmed bedömas som
underkänd av examinator.

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

Kursen ingår som valbar kurs under termin 5 på Turismprogrammet.


