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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 26

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Från kursanalys 2016

Servern till EdgeCAM bör fungera men även om den testas innan första övningstillfälle är det inte en garanti att
den fungerar.
+ verkar ha fungerat bättre i år

Kolla om vi kan förbättra samspelet med Konstruktionsteknik 2 (det var ett nytt upplägg i år)
+ Fungerade bättre men bör utvecklas mer. En möjlighet är en annan uppgift men med ?pastamaskinen? som
exempel.

Föreläsningen om montering och linjebalansering (den som utvecklades 2016 på önskemål från studenterna)
kan vara med även nästa år.
+ var med, och utvecklades något mer. 

När vi har en lugnare kursstart än i år (2016) då är det även lättare att ge tydligare information om kursen vid
kursstart.
+ Lugnare start och mer utspridda föreläsningar. Information om CAM-övningarnas upplägg varit tydligare.

DES (som någon student tog upp vid en lektion) har vi haft tidigare, i en annan kurs (Produktionssystem 1). Det
vara svårt att motivera en licens som används enbart några få timmar per år. Bör dock undersökas.
+ Inget bra alternativ hittades för 2017, dock finns en open source mjukvara som kan bli aktuell framöver.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-07-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Datorstödd beredning och produktion, 7.5 hp (MSGB35)
Kursansvarig: Leo de Vin





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.

Svarsfrekvens 7 utav 26 studenter, d.v.s. drygt en kvart.

I år redovisar studenterna att de pluggade i snitt nästan halvfart vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Detta visade sig
även i tentamensresultaten med en genomströmning på cirka 90 %. Samtidigt var tentamen inte för lätt heller vilket man
kan se på betygs/poängfördelningen.

Viss kritik från studenterna är befogad. Kursen har några brister, vilket delvis kan bero på kompromissar m.a.p.
kursutveckling innan kursen gavs för första gången. Den praktiska CAM-delen (inklusive praktiknära teori) som är en
vidareutveckling från CAM-delen som förr ingick i Produktionssystem 1 (den på 15 hp) fungerar bättre än delen som
behövdes nyutvecklas då.

Respons på fritextkommentarer:

Tentamensresultaten visar motsatsen till utfallet som en av respondenterna förväntade sig, genomströmningen var kring 90
% utan att tentamen var "för lätt" (då hade det antagligen funnits ett flertal 5-or).

I tentamen förekommit 4 bilder, en på en mycket förekommande inkrementell givare i samband med en fråga som syftade
på hur man kan säkerställa absolut position mha en inkrementell givare, vilket avser en viktig övergripande fråga i
styrsystem men även i mätteknik. En annan figur visade en gruppering av monteringsuppgifter i monteringsstationer och
var ett hjälpmedel för studenterna att resonera kring denna övergripande fråga. Ännu en (förenklad) bild visade
investeringskostnader och variabla kostnader för automatiserad produktion jämfört med konventionell. Studenterna
förväntades kunna resonera kring bilden. Den fjärde visade de högsta nivåerna av ontologin för produktionssimulering där
studenterna fick fylla i några begrepp. De behövde inte rita av någon bild. Det förefaller således att användning av samtliga
bilder var befogad. 

Föreläsningarna var högst 3 timmar var. En dag har det förekommit att studenterna fick Göran 8-10 och Leo 13-16, detta för
att kunna börja med CAM-labbarna. Det bör dock undvikas (2 + 2 borde ses som maximum). Det är i sig inte omöjligt att ge
fler och kortare föreläsningar men detta skulle kräva en ny paketering av materialet.

Det pågår en kontinuerlig process att minska antalet slides i powerpointen och textmängden per slide (i år var det robotik
och materialhanteringen som minskade mest), samtidigt som det är viktigt att studenter som inte kan vara närvarande vid
en föreläsning pga sjukdom eller dyl får väldokumenterat föreläsningsmaterial. Detta lösas delvis genom att "gömma" vissa
powerpointbilder under föreläsningen men att ha dem kvar på Itslearning.

Eftersom kursboken är på engelska (p.g.a. avsaknad av lämplig kurslitteratur på svenska) anses det vara angelägen att
även merparten av powerpointerna är på engelska för att undvika språkförbistring. Eftersom engelskan och eventuellt tyska
är arbetsspråket inom CAD/CAPP/CAM (med undantag av delar av Asien och Sydamerika) är det även en lämplig
förberedelse till ett framtida industrijobb med koppling till produktutveckling/produktion. Tidigare kursvärderingar av
produktionskurser på engelska visar dessutom att många studenter ser det som ett plus när de ska söka arbete. Teoridelen



på engelska skulle framöver även öppna för inresande utbytesstudenter.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Tänkbara ändringar inför 2018:

Schema - Vi ska försöka att begränsa antalet föreläsningstimmar per dag till 4. Kolla om det går att ge vissa 3-timmars
föreläsningar som 2 + 2.

Powerpointar - Fortsatt arbete med att minska antalet "slides" och textmängden per slide.

Inlämningsuppgifter/övningsuppgifter - Se över uppgifterna, eventuellt någon ny beredningsuppgift. 

Generellt - Det pågår just nu en översyn av kurser inom tillverknings- och produktionsteknik. Detta kan skapa idéer som
kanske går att använda redan innan vi strukturerar om hela kurspaketet. Idag finns till exempel redan ett samspel med
Konstruktionsteknik II, och i viss mån med Produktionssystem 1. Fundera på om vi borde ta med någonting om Smart
Manufacturing, Industri 4.0, digital twins osv. som framtidstrend.

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


