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Ekologi med turisminriktning 7,5 hp
Ecology for tourism 7.5 credits

Grundnivå
Progression: 1•30
Fördjupningsnivå: grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•06•12) och gäller studenter antagna höstterminen 2016.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ingår i programmet för Hållbar Turismutveckling.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Kursens mål
Kursens syfte är att introducera grundläggande ekologiska
begrepp och teorier. Målet är också att öka förståelsen för
naturens funktion och för hur olika biologiska, geologiska
och kemiska faktorer påverkar den. Ett praktiskt och teore•
tiskt projektarbete genomförs där studenterna i små grupper
ställer människans utnyttjande av naturen i turismsyfte i kon•
trast till naturvårdens bevarandetänkande.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• grundläggande ekologisk terminologi och redogöra för
viktigare funktionella grupper av organismer samt de•
ras olika roller i ekosystemet.
• förklara grundläggande mekanismer som reglerar
grundämnescykler och energi öden i naturen.
• redogöra för olika strategier och interaktioner som
organismer kan ha i naturen samt konsekvenserna för
överlevnad och selektion.
• beskriva några abiotiska förutsättningar för olika eko•
system och redogöra för direkta och indirekta föränd•
ringar i ekosystemens struktur och funktion.
• förklara hur människans aktiviteter (främst sådana re•
laterade till turism) påverkar ekosystemens ekologi
och vidare beskriva möjligheter för ekoturism i en
starkt påverkad värld.
Färdighet och förmåga

Kurslitteratur

• planera och genomföra en enklare fältstudie.
• beskriva kunskapsområdet i en muntlig och skriftlig
presentation.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen belyser förhållanden i biosfären, populationsekologi,
samhällsekologi, ekosystemekologi, och bevarandebiologi, i
huvudsak i ett europeiskt perspektiv. Vidare ingår en intro•
duktion till enkel kvantitativ statistik samt övningar i att på
ett lättfattligt sätt förklara en ekologisk frågeställning muntligt
och skriftligt. Ämnet i denna kurs studeras i ett turismper•
spektiv.
Undervisning
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövning•
ar/seminarier, exkursioner och/eller mindre projektarbeten.
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 med muntliga och/eller skriftliga exami•
nationsuppgifter.

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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