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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ur 2017 års kursanalys:
"För att nå ytterligare fördjupning i de analyser, som genomförs, bör analysen av verktyg ske separat från
arbetsplats. Att tydligt genomföra en analys i taget efter varje del, där kraven specificeras. Avkräva en
ordentligt fördjupad redovisning med koppling till presenterad teori och stundens reflektion."

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.
Då endast 2 studenter besvarat kursenkäten genomfördes en muntlig utvärdering där 6 studenter deltog =50% av
kursdeltagarna.
Det som framkom vid den muntliga utvärderingen är att få studenter skaffar kurslitteraturen. Man förlitar sig på
föreläsningsunderlag och gamla tentor vid inläsning till tentamen.
Studenternas kunskaper kring människokroppens anatomi och fysiologi behöver stärkas innan föreläsningarna i ergonomi
för att få en djupare förståelse kring hur människokroppen fungerar vid normal funktion.
Arbetsplatsanalysen uppskattas mycket, medan studenterna tycker att de gjort många produktanalyser under utbildningen.
Övningarna med REBA och RUBA uppskattas också.
Studenterna föreslår även sluttentamen i stället för tentamen under kursens gång.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inför näst års kurs kommer det att vara delvis ny lärarbemanning på kursen.
Föreläsningar kring anatomi och fysiologi behöver införas.
Fundera på dugga/deltentamen inför arbetsplatsanalys och ev produktanalys samt avsluta med sluttentamen.
Se över kurslitteraturen.

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

