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KURSBESKRIVNING                                                                  Course Description 

 
Kurskod: 

 
MAP14KT02 

 
Kursnamn: 

 
3D-Modellering 

 
Omfattning: 

 
3 sp 

 
Målgrupp: 

 
Årskurs 1 
 

  

Målsättning: Syftet är att ge en inblick i planeringen och ritningstillverkning med ett tredimensionellt 
ritprogram, NX. Efter gemomgången kurs skall den studerande kunna skapa 3-dimensionella 
modeller och 2-dimensionella måttritningar av dem. Han/Hon skall förstå möjligheterna och 
fördelarna som 3-D modelleringen medför. Han/hon skall känna till kopplingen mellan 
konstruktions- och övriga produktionsprocesser. 

Innehåll: Med hjälp av programmet skapas 
- Solida modeller 
- Tunnväggiga modeller 
- Sammanställningar med rörliga delar 
- Bockade plåtmodeller 

Metoder: Handledda övningar 

Förkunskaper: Teknisk ritning 
 
 

Litteratur: Kompendie 

Examination: Övningar och ett testtillfälle 

Tidpunkt: 2014-2015 

Språk: Svenska 
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KOMPETENS- OCH BEDÖMNINGSRUNDER  

Kurskod:       MAP14KT02 
Kursnamn:   3D-Modellering 
 
 

 Kompetenser    Bedömningsgrunder 
 

 
1 3 5 

 
 
 

1. Analytisk och 
logisk kompetens 

 
Den studerande förstår enkla 
samband mellan teknik och 
ekonomi i näringslivet och 
arbetslivet. 

 
Den studerande kan identifiera 
produktionens, marknadens 
och fungerande 
organisationers betydelse för 
företagets lönsamhet 

 
Den studerande kan på en 
grundläggande nivå 
analysera olika 
organisationsstrukturers 
funktionsduglighet för sitt 
ändamål. 

 
 
2. Intraprenöriell 
och 
entreprenöriell 
kompetens 

 

 
Den studerande förstår vad ett 
företag är och vad företagande 
innebär samt kan formulera sin 
grundläggande förståelse för 
begreppet lönsamhet. 

 
Den studerande kan beskriva 
företagets uppbyggnad och 
organisation och kan beskriva 
de vanligaste företagsformerna 
och beskattningsförfarandet i 
Finland. 

 
Den studerande kan 
analysera och delta i 
utveckling av företag. 

 
 
3.Mångkunnighet
s kompetens 

 
Den studerande förstår att 
företag kan organiseras på 
många olika sätt och kan göra 
en grundläggande tolkning av 
intressentmodellen 

 
Den studerande inser och kan 
uttrycka att generering av 
affärsidéer kan vara en seg och 
lång process som innefattar 
mycket mera än bara den goda 
idén. 

 
Den studerande förstår 
företagandets villkor i en 
föränderlig omvärld 

  
 
 

.4. Internationell 
kompetens 

 
Den studerande inser att även 
lokala små- och medelstora 
företag påverkas av den 
globala utvecklingen. Han/hon 
känner till att det finns olika 

 
Den studerande känner till 
olika internationella handels-
överenskommelser och kan 
beskriva betydelsen av 
internationellt samarbete 

 
Den studerande förstår och 
kan förklara varför företag 
utlokaliserar och samverkar 
globalt i olika konstellationer 

 
 
 

5. Interaktions och 
nätverks-
kompetens 

 
Den studerande förstår 
företagslivet på lokal- och 
nationell nivå, samt är 
medveten om samspelet 
mellan företaget och andra 
samhällsaktörer 

 
Den studerande kan beskriva 
varför företag ofta samarbetar 
i nätverk. 

 
Den studerande kan beskriva 
moderna 
nätverksorganisationer och 
kan tolka och beskriva enkla 
för- och nackdelar med dessa 

 


