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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om:
• kartografins historia samt kartans funktion och betydelser över tid
• kartografiska principer vid kartframställning över tid
• ritmanér, typsnitt, färger, symboler och användning i karta
• lagar, riktlinjer, etiska förhållningssätt vid spridning, överföring och användning av 

geografiska data
• geografisk information i digitala medier

 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• tolka och analysera kartmaterial över tid
• beskriva standardiserade möjligheter och begränsningar med internetbaserade 

karttjänster
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• reflektera över kartdata, kvalitet, relevans och tillämpbarhet av kartmaterial över tid
• reflektera över kartans maktfunktion över verklighetens detaljer

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell rapport med aktivt deltagande i posterseminarium.

Kursens innehåll
Kursen består av två delar. I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar.
• Kartografins historia och framväxt i Sverige genom lantmäteriet.
• Ritmanér och lantmäteriets handböcker.
• Kartografin i arkiv.
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Kurskod: KDI100

• Reflektion kring kunskap utifrån AIL-perspektiv.
• Kartografins digitalisering.
• Kartografi med inriktning mot digitala medier.
• Introduktion till GIS-programvaror för web-gis applikationer för kartografi.
• Praktisk tillämpning av GIS-programvaror för web-gis applikationer för kartografi.
• Reflektion kring kunskap utifrån AIL-perspektiv.

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
KAD200
KAD210, Kartografins digitalisering 5 hp överlappar med 5 hp.
FOF100, Förättningskartor och förättningshandlingar 2,5 hp överlappar med 2,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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