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Kursens mål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna visa:
Kunskap om och förståelse för
• ett inom lantmäteriteknik, samhällsbyggnad eller samhällsplanering relevant 

ämnesområde, med tillhörande teoribildningar och frågeställningar
• hur en central fråga inom det valda ämnesområdet identifieras och undersöks
• vilka slutsatser som kan dras utifrån insamlad teori, emperi och övrigt material
• att analysera och värdera det egna arbetets relevans och giltighet, särskilt med 

avseende på relevanta samhälleliga aspekter
• praktisk tillämpning och relevans av resultatet utifrån valt ämnesområde.

 
Färdigheter och förmåga att
• urskilja, formulera och teoretiskt motivera ett vetenskapligt problem inom ett 

relevant ämnesområde
• söka, samla, analysera, kritiskt granska och värdera information på ett vetenskapligt 

sätt, samt göra en kritisk bedömning av materialet
• genomföra ett självständigt arbete med tydlig inom- och utomvetenskaplig bidrag
• genomföra muntlig och skriftlig presentation med försvar av sitt arbete
• vetenskapligt granska och konstruktivt kommentera andras arbeten.

 
Värderingsförmåga av och förhållningssätt till
• hur frågeställningen är relevant för teoribildningar och/eller lagrum som påverkar 

undersökning och analys
• hur relevanta teoribildningar och/eller lagrum kopplas till den valda frågeställningen
• hur val av teori, problem och metod påverkar resultats relevans och trovärdighet
• de forskningsetiska problem som kan uppstå under arbetet
• AIL-perspektivets betydelse för arbetets relevans och trovärdighet.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 127,5 hp inom huvudområdet lantmäteriteknik inklusive 
kurserna Fastighetsrätt 10 hp och Hållbar samhällsbyggnad, fortsättningskurs 7,5 hp eller 
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motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Projektplanering: Skriftlig projektbeskrivning.
Projektgenomförande: Genomfört projekt redovisas skriftligt i form av en rapport med tydlig 
redovisning av studentens individuella prestation.
Presentation och opponering: Muntlig presentation och försvar av genomfört projekt samt 
skriftlig och muntlig opposition på annat arbete med tydlig redovisning av studentens 
individuella prestation.

Kursens innehåll
I examensarbetet ska kunskaperna från tidigare studier inom lantmäteriteknik, 
samhällsbyggnad och/eller samhällsplanering sammanfogas och tillämpas. Oftast sker detta i 
form av ett utvecklingsarbete, en utredning, en jämförande studie eller någon annan typ av 
studie. Arbetet ska utföras självständigt av studenterna men sker ofta i grupp om två. 
Studien dokumenteras, analyseras och kopplas till lämplig teoretisk grund inom ämnet. 
Slutsatser dras från insamlad och bearbetad emperi. Hela studien och dess genomförande 
sammanfattas i form av en uppsats som presenteras muntligt vid ett 
examensarbetesseminarium. Studenterna ska också utföra en opposition på ett annat 
examensarbete. Oppositionen är en grundlig studie av en annan uppsats, det vill säga att 
kritiskt analysera den och skriva en återkoppling med konstruktiv kritik och 
förbättringsförslag till författarna.
Det finns tre huvudaktiviteter i denna kurs:
• genomföra examensarbetet och dokumentera det (examensarbetesrapport)
• presentera examensarbetet muntligt (muntlig presentation)
• försvara den egna rapporten och agera opponent på en annan uppsats.

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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2E  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller 
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examensarbete för kandidatexamen

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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