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Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om:
• metoder och begrepp inom geografiska informationssystem och kartografi
• olika metoder för datafångst, lagring, bearbetning, analys och visualisering
• att framställa kartor med datorstöd baserat på geografiska data och attribut
• kartografisk kommunikation med hjälp av geografiska informationssystem

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• självständigt kategorisera geografisk information och analysera data utifrån ett 

kvalitetsperspektiv
• lagra, bearbeta och analysera data i analog och digital form samt visualisera data 

med hjälp av geografiska informationssystem
• självständigt lösa uppgifter med hjälp av geografiska informationssystem
• självständigt framställa olika typer av kartor med hjälp av GIS-programvaror
• förklara och motivera tillämpning av geografiska informationssystem som metod 

och GIS-programvaror som verktyg för att bearbeta, analysera, visualisera och lösa 
olika typer av problem

• muntligt och skriftligt analysera, motivera samt presentera uppnådda resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• reflektera över tillämpbarhet och relevans i GIS-data vid kartframställning.
• förhålla sig till egna val av metodik vid framställan av kartmaterial och dess 

praktiska konsekvenser på resultatet

Behörighetskrav

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-12-07 14:38



KURSPLAN

Kurskod: GIS101

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
GMT201-Grundläggande mätningsteknik eller
 GMT200-Grundläggande mätningsteknik eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig hemtentamen. Individuell skriftlig inlämningsuppgift. Aktivt deltagande i 
seminarium.

Kursens innehåll
I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar:
• Introduktion till GIS-programvaror.
• Praktisk tillämpning av GIS-programvaror. 
• Datorbaserade laborationer med verklighetsbaserade kartdata och attribut. 
• Introduktion av grundläggande metoder för geografisk insamling, lagring, bearbetning och 
analys. 
• Introduktion av teorier och metoder samt begrepp som är sammanfogade med GIS. 
• Kartografisk kommunikation med hjälp av geografiska informationssystem.
• Bearbetning och analys av digitalt kartmaterial.
• Geografisk databashantering och lagring.
• Individuell inlämningsuppgift:
I form av att framställa olika tematiska kartor baserade på verklighetsbaserat kartmaterial 
och statistik.
I form en rapport kring tillvägagångssätt, metod, analys, resultat och diskussion.
Reflektion kring kunskap utifrån AIL-perspektiv.
• Hemtentamen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl 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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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