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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa fördjupad kunskap om och förståelse för:
• användning av kartografiskt material i planprocessen och hur olika typer av 

geografiska data kan användas
• olika former av digitala källor och hur dess material kan användas
• metoder för datainsamling av fastighetsinformation och andra underlag som behövs 

för att förbereda en detaljplaneprocess
• olika underlags betydelse i förarbetet till en detaljplan

 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• samla in material från informationssystem, databaser och andra källor samt 

kvalitetssäkra insamlad data
• analysera, granska och solla bland lämpligt material och olika underlag för att 

förbereda arbetet med en detaljplan
• bearbeta insamlad data, och visualisera lösningsförslag för olika typer av 

problemställningar i olika planeringssituationer
• genomföra en förstudie inom ett geografisk område

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till insamlad data, dess kvalitet och noggrannhet
• reflektera över tillämpbarhet och relevans i GIS-data och fastighetsinformation
• reflektera över den praktiska användningen av geografiska informationssystem och 

fastighetsinformation inom hållbar samhällsbyggnad och samhällsplanering

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
GIS101-Geografiska informationssystem och
MOM200-Mark- och miljörätt eller motsvarande.
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Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Projektarbete med tillhörande skriftlig inlämning i grupp, med opponering och aktivt 
deltagande i seminarium.

Kursens innehåll
Kursen ger en fortsättning inom geografiska informationssytem, men här som tillämpning i 
form av insamling och bearbetning av olika typer av underalg för att kunna genomföra en 
fullständig förstudie.
Studenterna blir tilldelade ett eller flera geografiska områden där de sedan ansvarar för att 
genomföra en förstudie genom att med hjälp av olika informationssystem, databaser, GIS-
verktyg mm. plockar fram lämpliga underlag.
Materialet analyseras och bearbetas på ett realistiskt sätt och förstudien skall förbereda en 
framtida dataljplaneprocess.
Kursen varvar föreläsningar med praktiska övningar där studenterna själva tillämpar 
teoretiska moment och delar från tidigare kurser för att genomföra en fullständig förstudie.
Kursen ger också en bredare bild till olika digitala verktyg och informationssystem med 
spaningar mot framtida tillämpningar inom digital teknik.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
GDP400
FOF100, Förättningskartor och förättningshandlingar 2,5 hp överlappar med 2,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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