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Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs:
Kunskap och förståelse
• beskriva grundläggande kvalitetsaspekter vid mätning
• redogöra för höjd-, längd- och vinkelmätning och trigonometriska tillämpningar vid 

mätning
• redogöra för vertikal och horisontell koordinatberäkning och felutjämning
• redogöra för areaberäkning och detaljmätning för att skapa karta

Färdighet och förmåga att
• designa polygontåg för horisontell koordinatberäkning
• mäta höjdskillnader, vinklar och längder med instrument
• använda felberäkningsmetoder vid geodetisk mätning
• beräkna höjd och horisontella koordinater för punkter och felutjämning
• utföra detaljmätning och skapa karta
• beräkna areor för geometriska och icke-geometriska former

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera och filtrera mätningar
• bedöma kvalitet för avvägnings och polygontåg mätningar
• argumentera för olika moment i kartproducering

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
MSA170-Matematisk statistik och
 AOE100-Algebra och envariabelanalys II eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen, individuella praktiska prov samt mät-, fält- och 
dataövningar med skriftliga inlämningsuppgifter i grupp, samt seminarium med individuell 
muntlig examination. Tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination 
samt för omexamination fastställs skriftligt av examinator och delges studenterna genom 
KursPM.

Kursens innehåll
• Geodesins roll i samhället
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• Grundläggande i felteori: Grovt, systematiskt och slumpmässigt fel, mätfiltrering och 
felfortplantningsregel

• Längdmätning
• Avvägning
• Vinkelmätning
• Horisontell koordinatberäkning, polygontåg, azimut, inskärning, avskärning, 

fristation
• Kontroll av felgränser och felutjämningsmetoder för avvägning och horisontell 

koordinatberäkning
• Areaberäkning för geometriska former, parallelltrapets, Simpsons, och Gauss 

metoder

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl 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.

Överlappar annan kurs
GMT200

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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