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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• förklara trigonometriska samband
• redogöra för hur plana rikstäckande koordinatsystem framställs i Sverige
• förklara grundläggande statistiska begrepp

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda:
• trigonometriska formler vid beräkningar på geodetiska referensytor
• analytisk och deskriptiv statistik för att redovisa och tolka statistisk data
• kontrollera och analysera statistiskt material, bl.a. geodetiska mätningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• reflektera och förhålla sig till olika aspekter inom området geodetiska 

beräkningsmetoders praktiska användning

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 3c. 
(Områdesbehörighet 8 / A8)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig salstentamen.
Projektarbete i grupp med skriftlig och muntlig redovisning i grupp.
Laboration i grupp med skriftlig individuell redovisning.

Kursens innehåll
Trigonometri
Trigonometriska formler i rätvinkliga trianglar och triangelsatserna i godtyckliga trianglar. 
Likheter och olikheter mellan matematiska och geodetiska plana och rätvinkliga 
koordinatsystem. Vinkelenheten gon introduceras liksom begreppet bäring. Bäring och 
avstånd beräknas i plana kartesiska koordinatsystem.

Geodesi och geodesins historia
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Vetenskapen geodesi och geodesins tillämpning i samhällsbyggnadsprocessen förklaras. 
Historik bör hållas kort och endast tas upp i påtagliga sammanhang. Kortfattat om geodetisk 
infrastruktur för att förstå hur plana kartesiska och rikstäckande koordinatsystem framställs 
på en ellipsoidiskt formad jord.

Geodetiska beräkningar på plana ytor
Detaljmätningsmetoderna ortogonal och polär introduceras och beräknas. Totalstationen 
och/eller teodoliten och EDM förevisas liksom vinkelprisma och mätband. Förrättningskartor 
framställda med polär och ortogonal mätning visas och förklaras.

Grundläggande statistik
Kvantitativ, kvalitativ, analytisk resp. deskriptiv statistik. Mätskalor för variabler, central- och 
spridningsmått, tabeller och diagram. Normalfördelning, rektangulärfördelning, centrala 
gränsvärdessatsen.

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
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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