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Hållbar turismutveckling III, 30 hp
Sustainable Development of Tourism III, 30 credits
Grundnivå
Progression: 61•90
Huvudområde: Hållbar turismutveckling, grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller
examensarbete för kandidatexamen (G2E)
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, 180hp
Behörighetskrav
Minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet hållbar turism•
utveckling där delkursen Turismvetenskapliga metoder I 7,5
hp ska ingå.
Kursens mål
Kursens mål är att studenterna ska utveckla fördjupade kun•
skaper, färdigheter och värderingsförmåga om olika veten•
skapsteoretiska och metodologiska problem inom huvudom•
rådet. Kursen ska även leda till god förmåga att självständigt
planera och genomföra ett vetenskapligt grundat arbete in•
om hållbar turismutveckling, samt att vara opponent och
kritiker av vetenskapliga texter.
Efter avslutad delkurs 1: Uppsatsförberedande fördjupning
7,5 hp, ska studenten kunna:

Kunskap om och förståelse

• värdera och positionera det självständigt valda ämnes•
området i relation till ett större övergripande sam•
manhang
Efter avslutad delkurs 2: Turismvetenskapliga metoder II: ve•
tenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp, ska studenten
kunna:

Kunskap och förståelse
• på en fördjupad nivå redogöra för vetenskapsteoretis•
ka och metodologiska förhållningssätt
Färdighet och förmåga
• beskriva hur vetenskapsteoretiska och metodologiska
utgångspunkter relateras till problemformulering, syfte
och frågeställningar i vetenskapliga undersökningar
• välja metod i förhållande till ett forskningsproblem och
motivera valet på vetenskaplig grund
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• redogöra för det självständigt valda ämnesområdet vad
gäller källmaterial, tidigare forskning samt syftesformu•
lering och forskningsfrågor
Färdighet och förmåga

• exempli era och re ektera över hur kvalitativa och
kvantitativa data insamlas, bearbetas och analyseras
med olika vetenskapliga metoder

• självständigt välja ut och använda relevant vetenskaplig
litteratur till sitt ämnesområde

• på ett fördjupat sätt bedöma och re ektera över be•
hovet av forskningsetiska ställningstaganden i uppsats•
arbeten

• i detalj diskutera och svara på frågor inom det valda
ämnesområdet

Efter avslutad delkurs 3: Examensarbete i Hållbar turismut•
veckling 15 hp, ska studenten kunna:

• skriftligt presentera det valda fördjupningsämnet på ett
vetenskapligt förankrat sätt (form och språkbruk)

Kunskap och förståelse

• förklara det valda ämnets grundläggande problemställ•
ningar, metoder och teorier
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• fördjupa såväl som bredda sina kunskaper inom det
valda ämnet, dess vetenskapliga grund, relevanta me•
toder samt att söka efter relevant litteratur i bibliotek
ochlitteraturdatabaser
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• behärska för undersökningens genomförande relevan•
ta analysmetoder (exempelvis statistiska) till sådan
grad att för ämnet nödvändiga analyser kan utföras
Färdighet och förmåga
• självständigt planera, formulera och genomföra ett
projekt inom givna tidsramar, inklusive deltagande i
obligatoriska handlednings• och redovisningsmöten
• skriva en projektrapport enligt de normer som gäller
för att presentera vetenskapliga resultat inom huvud•
området hållbar turismutveckling. Häri ingår att vär•
dera och kritiskt tolka tillgänglig information samt att
kritiskt diskutera den
• välja ut och använda sig av vetenskapliga metoder, re•
levanta för valt ämnesområde
• muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera in•
formation, problem och lösningar relevanta för exa•
mensarbetet
• föra en vetenskaplig diskussion som opponent och re•
spondent under en muntlig presentation och därvid i
detalj fördjupa sig i frågor inom sitt valda ämnesområ•
de

utveckla kunskaper om vetenskapsteoretiska och metodolo•
giska traditioner samt förståelse för hur dessa är eller kan
vara relevanta i relation till ett eget forskningsarbete. Kursen
ger teoretiska insikter i positivism, hermeneutik, fenome•
nologi och konstruktivism liksom hur olika kunskapsteorier
appliceras i en turismvetenskaplig kontext. Vidare ges en för•
djupning i kvalitativa och kvantitativa metoder samt tolkning
och analys av data.
Examensarbete i Hållbar turismutveckling 15 hp

(Degree Project in Sustainable Development of Tourism 15
credits)
Kursen skall ge en fördjupning avseende undersökningsde•
sign och metoder för analys av data samt en tydlig koppling
mellan undersökningsdesign och (exempelvis statistiska) me•
toder. Ämnet för examensarbetet kan vara hämtat från olika
aspekter av hållbar turismutveckling under förutsättning att
kriterierna för huvudområdets de nition och vetenskapliga
nivå uppfylls. I arbetet ingår även litteraturstudier som skall
täcka det aktuella projektområdet (obl).

Undervisning
Undervisningen kan ske i form av exempelvis föreläsningar,
lektioner, seminarier och gruppövningar med eller utan stöd
av informations• och kommunikationsteknik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• granska och därefter välja relevant material och litte•
ratur till sitt ämnesområde och utifrån denna värdera
och tolka egna resultat och därvid kritiskt föra en dis•
kussion
• utifrån sina resultat kunna göra bedömningar baserade
på vetenskapliga, samhälleliga och i förekommande fall
etiska aspekter
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen består av följande tre delkurser; två om 7,5hp och
en omfattande 15hp.
Uppsatsförberedande fördjupning 7,5 hp

(Preparatory Specialization, 7,5 credits)
Studenten utformar i samråd med handledare/examinator
innehållet i det ämnesområde som väljs där även litteratu•
ren speci ceras. På de obligatoriska seminarierna läses och
diskuteras litteratur om forskningsprocessen med avsikt att
ge studenten redskap för att identi era och formulera ett
forskningsproblem. Kursen avslutas med att studenten munt•
ligt och skriftlig presenterar syfte och frågeställningar samt
ett relevant forskningsläge på seminarium.
Turismvetenskapliga metoder II: vetenskapsteori
och forskningsmetodik 7,5 hp

(Theory of Science and Methodology of Research 7.5 credits)
Delkursen behandlar vetenskapsteoretiska och vetenskaps•
metodologiska kunskaper insatta i ett sammanhang som är
relevanta för programmets huvudområde. Studenterna ska

Delkurs 1: Undervisningen genomförs antingen individu•
ellt eller i grupper om högst två studenter. Arbetet kan om
förutsättningar nns utföras i samarbete med företag, myn•
dighet eller annan organisation. Undervisningen sker dels
i form av handledning då den studerande förväntas att på
egen hand eller i grupp tillgodogöra sig den litteratur som är
speci k för det valda ämnet, dels i form av lärarledda metod•
och textseminarier där litteratur av mer generell karaktär
diskuteras.
Delkurs 2: Undervisningen sker huvudsakligen genom fö•
reläsningar och/eller seminarier/workshops.
Delkurs 3: Undervisningen sker i form av dels obligatoriska
lärarledda litteraturseminarier där kurslitteraturen presen•
teras och diskuteras, dels som handledning såväl i grupp
som individuellt. Grupphandledningen avser att underlätta
studenternas läroprocess.
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.
Delkurs 1: Examination sker genom bedömning av munt•
lig och skriftlig redovisning av det valda ämnet.
Delkurs 2: Examination sker genom skriftlig och muntlig
redovisning.
Delkurs 3: Examination sker genom bedömning av a) arbe•
tet under projekttiden, b) det skriftliga examensarbetet, c)
den muntliga redovisningen samt d) oppositionen på annan
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students examensarbete. Betyg sätts av examinator i samråd
med handledare, enligt utbildningens betygskriterier, vilka
introduceras för studenterna vid terminens början.

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

Kurslitteratur
Delkurs 1: Uppsatsförberedande fördjupning 7,5 hp

Den ämnesspeci ka litteraturen väljs separat för varje student eller studentgrupp i samråd med handledare
Lotte Rienecker, Lotte och Peter Stray Jørgensen, Att skriva en bra uppsats, Liber, Stockholm, 2014 (3:e upplagan), (349
s)
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Vägnerud, Lena, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, in•
divid och marknad (4:e upplagan), Nordstedts juridik, Stockholm, 2012, (415 s)
Syssner, Jose ne, Perspektiv på turism och resande, Studentlitteratur, Lund, 2011, (303 s)
Textkompendium (ca 75 s)
Thurén, Torsten, Källkritik, Liber, Malmö, 2013, (255s)

Uppsatsguide. Handledning i skrivande av examensarbete (reviderad version), Högskolan i Halmstad, 2015
Delkurs 2: Turismvetenskapliga metoder II: vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp

Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början (2:a upplagan), Studentlitteratur, Lund, 2010, (165 s)
Forsman, Birgitta, Forskningsetik. En introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1997, (138 s, valda delar)
Johansson, Lars•Göran, Introduktion till vetenskapsteorin (3:e upplagan), Bokförlaget Thales, Stockholm, 2011, (272 s)
Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a upplagan), Studentlitteratur, Lund, 2009, (valda delar av)
Nylén, Ulrica, Att presentera kvalitativa data. Framställningsstrategier för empiriredovisning. Liber, Stockholm, 2005, (176
s)
Smith, Stephen L. J., Practical tourism research, CAB International, Wallingford (Oxfordshire, UK), 2010, (259 s.)
Textkompendium (ca 100 s.)
Referenslitteratur:

Bryman, A, Social Research Methods, Oxford University Press, New York, 2012, (766 s)

Delkurs 3: Examensarbete i Hållbar turismutveckling 15 hp

Litteraturen väljs i samråd med handledare och består av vetenskapligt grundade monogra er, artiklar samt i förekommande
fall validerade Internetkällor och andra relevanta rapporter inom valt område.

