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Turism och samhällsplanering 7,5 hp
Tourism and Urban Planning 7.5 credits
Grundnivå
Progression: 31•60
Huvudområde: Hållbar turismutveckling, grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•06•12) och gäller studenter antagna höstterminen 2016.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ingår i programmet Hållbar turismutveckling.
Behörighetskrav
30 hp inom huvudområdet Hållbar turismutveckling.
Kursens mål
Målet med kursen är att studenten ska utveckla sina kunska•
per i offentlig politik och förvaltning och dess betydelse för
samhällsplanering inom turismområdet. Detta innebär att få
förståelse för hur offentlig politik, förvaltning och samhälls•
planering i ett ernivåperspektiv fungerar som ramfaktorer
för samhällets insatser för turism• och destinationsutveck•
ling. Målet är vidare att studenten ska utveckla kunskaper
om regional utvecklingspolitik som samhällsbyggande praktik
och grundläggande förståelse för planeringsteori och utvär•
deringsteori med koppling till hållbar turismutveckling. Målet
är även att med konkreta fallstudier av plandokument och
planprocesser inom turismområdet få studenterna att kri•
tiskt granska hur politiska beslut implementeras.
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för grundstrukturerna i offentlig politik och
förvaltning i Sverige
• förstå grunddragen i utformningen av regional utveck•
lingspolitik i ett ernivåpolitiskt perspektiv, dvs. som
omfattar globala, europeiska, nationella, regionala och
lokala perspektiv på turism• och destinationsutveck•
ling
• redogöra för grundläggande innehåll i planeringsteori
och utvärderingsteori
Färdighet och förmåga
• planera, genomföra och kommunicera en mindre fall•
studie av en be ntlig planprocess rörande turismut•
veckling på lokal eller regional nivå i samhället
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• utveckla ett kritiskt förhållningssätt gällande makt• och
genusaspekter, medborgerligt deltagande och offentlig•
het i planeringsprocesser
• kritiskt granska en konkret utvärdering av ett utveck•
lingsprojekt som bedrivits inom offentlig politik för
turism• och destinationsutveckling
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen handlar om grundläggande karakteristika, teorier, be•
grepp och utvecklingsdrag gällande politik, offentlig förvalt•
ning, regional utveckling, planerings• och utvärderingsteori.
Kursen kopplas till offentlig politik inom turismområdet och
villkoren för att planera och utvärdera turism• och destina•
tionsutveckling. Kursen behandlar även konkreta arbetsmo•
ment där plandokument och utvärderingsmaterial utnyttjas
för att skapa kritiska förhållningssätt och nya perspektiv inom
området.
Undervisning
Undervisning kan ske i form av exempelvis: föreläsningar,
lektioner, seminarier, laborationer och gruppövningar med
eller utan stöd av informations• och kommunikationsteknik.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras dels skriftligt genom två gruppuppgif•
ter och dels en individuell skriftlig hemtentamen.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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