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Internationella perspektiv på hållbar turismutveckling 7,5 hp
International Perspectives on Sustainable Development of Tourism 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
Grundläggande behörighet. Följande kurser inom program•
met Hållbar turismutveckling: Ekologi med turisminriktning
och Kulturarv och turismutveckling.
Kursens mål
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla insikter i
teorier med anknytning till internationell turism samt för•
ståelse för vad som kännetecknar turism i skilda geogra ska
regioner i världen. Turismens påverkan på natur och kultur
diskuteras, bl a genom fallstudier.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

kunskap och förståelse
• redogöra för vilka konsekvenser för natur och kultur
som internationell turism och ekoturism kan få
• de niera hur begrepp som hållbar utveckling, turism,
natur och kultur förhåller sig till varandra
• sammanfatta de etiska diskussioner som förekommer
kring internationell turism när det gäller natur och
kultur
färdighet och förmåga
• praktiskt tillämpa den teoretiska förståelse för etik och
hållbarhet i internationell turism som delkursen ger
• bedöma hållbarheten i skilda turistmål respektive i ut•
vecklingen av nya destinationer avseende natur och
kultur
värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera hållbarhetsfrågor i internationell tu•
rism
• re ektera över etiska aspekter av internationell turism

Kursens huvudsakliga innehåll
I kursen behandlas turismen som fenomen i ett internatio•
nellt perspektiv och dess konsekvenser för natur och kultur.
För den internationella turismen centrala teman, modeller
och frågor placeras i en regional kontext. Genom att be•
trakta frågor om hållbar utveckling i ett kulturellt perspektiv,
problematiseras frågor om representationer, autenticitet och
kommersialisering av kultur och kulturarv. Begreppet ekotu•
rism och dess för• och nackdelar i ett naturvårdsperspektiv
tas upp. Vidare behandlas frågor om hur maktrelationer kom•
mer till uttryck i internationell turism samt hur stereotyper
skapas och kommuniceras. Kursen knyter an till de etiska
diskussioner som förs kring internationell turism och hållbar
utveckling.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och öv•
ningar
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.
Examination sker genom muntliga och/eller skriftliga exa•
minationsuppgifter.

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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