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Kursens mål
Kunskaper och förståelser
Efter genomgången kurs skall studenten:
• kunna förklara skillnaden mellan olika typer av rumsliga (spatiala) data som ingår i 

ett geografiskt informationssystem
• ha fördjupade kunskaper om olika typer av databaser för geografiska data och 

metoder för datainsamling
• ha fördjupade kunskaper i olika metoder för analys och visualisering.

 
Färdigheter och förmågor
Efter genomgången kurs skall studenten ha:
• förmåga att självständigt arbeta med olika metoder för att lösa problem och 

frågeställningar
• färdighet i att tillämpa kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder
• fördjupade färdigheter i analys med hjälp av olika GIS-verktyg
• förklara och motivera tillämpning av geografiska informationssystem som verktyg 

för att lösa problem.
Värderingar och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• tänka kritiskt på indata, dess kvalitet och noggrannhet
• muntligt och skriftligt kunna reflektera över uppnådda resultat.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
GIS100-GIS 1 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell laboration och projektrapport. Individuell skriftlig dokumentation. 

Den avslutande laborationen seminariebehandlas individuellt såväl muntligt som skriftligt.

Tidplan för samtliga laborationer och bedömningsmoment samt kriterier fastställs skriftligt 
genom examinator och delges studentera genom kursPM.
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KURSPLAN

Kurskod: GIS200

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: 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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