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Successiv
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förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
(G2E)

Huvudområde:
TRU (Turismvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-09-12 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
TVGT11 Turism och samhällsutveckling 7.5 hp, TVGT12 Natur- och kulturturism 7.5 hp, TVGT13
Planering och hållbar turism 7.5 hp, TVGT14 Marknadsföring och kommunikation inom turism 7.5 hp,
TVGT21 Produktion och konsumtion inom turism 7.5 hp, TVGT22 Event Management 7.5 hp och
TVGT23 Turismvetenskapliga metoder och uppsats 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Delkurs 1 - Turismvetenskapliga teoribildningar
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna 

Kunskap och förståelse



- redogöra för och diskutera centrala teoribildningar inom turismvetenskap,

Färdighet och förmåga
- söka och kritiskt värdera aktuell turismvetenskaplig forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt värdera turism som samhällsfenomen ur ett hållbarhets-, jämställdhets-, och etiskt perspektiv
och
- kritiskt granska turismvetenskapliga teorier och begrepp.

Delkurs 2 - Den turismvetenskapliga forskningsprocessen (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna 

Kunskap och förståelse
- redogöra för och motivera turismvetenskapliga metoder och metodologier, 
- redogöra för och motivera olika vetenskapsteoretiska ansatser inom det turismvetenskapliga fältet, 

Färdighet och förmåga
- tillämpa kvantitativa och kvalitativa metoder samt vetenskapsteori inom det turismvetenskapliga fältet,
- kommunicera och argumentera för teoretiska, metodologiska och empiriska utgångspunkter inom det
turismvetenskapliga fältet,
- formulera relevanta och avgränsade forskningsfrågor med utgångspunkt i aktuell turismvetenskaplig
forskning,
- utforma en forskningsdesign för en turismvetenskaplig undersökning och

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera innebörden av givna begrepp, teori- och metodval för att belysa turismrelaterade problem.

Delkurs 3 - Självständigt arbete (15 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna 

Kunskap och förståelse
- redogöra för och diskutera aktuellt forskningsläge inom ett turismvetenskapligt fält,
- redogöra för forskningsetiska principer i relation till aktuell turismvetenskaplig forskning, 

Färdighet och förmåga
- tillämpa turismvetenskapliga teorier i relation till praktisk turismverksamhet, 
- planera, genomföra och skriftligen rapportera ett självständigt arbete inom turismvetenskap,
- reflektera kring forskningsprocessen och forskningsetiska frågor i turismvetenskap,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera etiska dimensioner av turism som samhällsfenomen,
- beakta etiska aspekter av turismvetenskapliga metoder i genomförandet av en turismvetenskaplig
undersökning och
- kritiskt granska och diskutera egna och andras turismvetenskapliga arbeten.

Innehåll
Kursen består av tre delkurser, varav de två första ligger till grund för delkurs 3, Självständigt arbete.

Delkurs 1 - Turismvetenskapliga teoribildningar (7.5 hp)
Delkursen innebär en fördjupning i centrala turismvetenskapliga teorier och nyckelbegrepp. I delkursen
anknyts till aktuell forskning och teoriutveckling inom turismområdet, såväl på svensk som på
internationell nivå, samt ur ett genus- och normkritiskt perspektiv. 

Studenterna förbereds också för kommande examensarbete genom övningar i skrivandets metodik och



litteratursökning, liksom genom att formulera egna och diskutera varandras problemformuleringar för
kommande examensarbete. Delkursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och
workshops. Deltagande i seminarier och workshops är obligatoriskt. 

Delkurs 2 - Den turismvetenskapliga forskningsprocessen (7.5 hp)
Delkursen innebär en fördjupning i turismvetenskaplig metod och metodologi, både praktiskt och
teoretiskt. I självständiga övningar tränas problemformulering och förmågan att finna samhällsrelevanta
forskningsfrågor i syfte att utforma en forskningsdesign för det självständiga arbetet liksom
metodologiska och vetenskapsteoretiska förhållningssätt.

Delkursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och workshops. Deltagande i
seminarier och workshops är obligatoriskt. 

Delkurs 3 - Självständigt arbete (15 hp)
I delkursen ska studenten självständigt planera, genomföra och redovisa en turismvetenskaplig
undersökning. Centralt i kursen är att tillämpa tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter samt att visa
förmåga att tillgodogöra sig aktuell ämnesteori och kritiskt granska aktuell forskning inom det
turismvetenskapliga ämnesområdet. Under delkursen skrivs ett självständigt arbete som
seminariebehandlas.

Undervisningen under delkursen består av seminarier och handledning. Handledning kan ske både
individuellt och i grupp. Delkursen avslutas med uppsatsseminarium, varvid studenten presenterar och
försvarar sin uppsats samt opponerar på annan uppsats. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.
Handledning erbjuds under pågående kurs. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i
mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen i delkurs 1 och 2 examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, individuella
inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Om studenten vid den skriftliga
hemtentamen 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 ska lämnas in till examinator för bedömning 5 dagar efter
utlämnandet till studenten.
Målen i delkurs 3 examineras dels genom ett självständigt arbete som presenteras och försvaras vid ett
obligatoriskt seminarium, dels genom opposition på en annan students arbete.

Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på delkurs 3 är begränsat till fem på grund av
begränsade resurser.

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). För betyget Väl
godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 15 hp av kursens 30 hp.

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
Överlappning föreligger med Turism, 30 hp (TVGC01) samt Turismvetenskap med examensarbete, 30hp
(TVGC03).
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Ingår i Turismprogrammet.


