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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Momentet ritningsteknik är är ett moget moment. Ritningarna som producerades manuellt och i CAD hade bra nivå och vi
kommer att fortsätta med ritningar i nästa kurs.
Grundläggande solidmodellering har utökats med teori genomgångar om hur CAD-programmet "Tänker" och varför
modelleringen bör ske på ett visst sätt.
Ytmodelleringen bör överföras till vårt kursmaterial och kompletteras i den texten med mera generell teori.
Kursen har fått lägre betyg av studenterna än tidigare år, men forfarande med övervikt på positiva reaktioner.
Jag försöker att vara öppen för frågor och förslag, men har inte fått någon återkoppling från studenterna under kursen. Det
är viktigt att få en diskussion med studenterna under kursen.
Nedlagd tid är relativt låg. Detta kan tyda på att studenterna inte har gjort de rekommendera uppgifterna utan gått direkt på
inlämningarna. När det gäller ytmodelleringen är tanken att studenteran i "kniven" ska använda de metoder som används i
övningsuppgifterna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Utveckla nya och fler ytmodelleringsuppgifter som går igenom olika verktyg. Fler inlämningar på ytor. 
Tydligare schema för när uppgifterna ska lämnas in och vad som ska lämnas in.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


