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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Studenterna efterlyser tydligare instruktioner kring inlämningsuppgifterna.
Lägg in ytterligare någon föreläsning kring kognitiv ergonomi.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2023-02-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Ergonomi, 7.5 hp (MSGB36)
Kursansvarig: Monica Jakobsson





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.

Kursen gavs för sista gången i detta utförande. Nästa år blir det ny kursansvarig pga pensionering.
Ergonom Per Ingemarsson mycket uppskattad i kursen.

Kursens upplägg bör ses över så att kopplingen mellan kursmål och kursupplägg blir tydligt.

Studenterna anger att de lägger ner mindre än 20 timmar per vecka på kursen.

Arbetsplatsanalysen i grupp som i år genomfördes på Volvo CE är uppskattad.

En individuell uppgift bör behållas så att sudenterna kan arbeta med den under veckorna kring jul och nyår.

En genomgång i verkstaden kring modellmaterial höjde nivån på modellarbetet jämfört med tidigare år.

Salstentamen ingår i de examinerande momenten och i år användes Inspera för första gången. Studenterna
fick ha med sig boken och via Inspera hade de även tillgång till Arbetsmiljöverkets hemsida. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Studenterna upplevde otydlighet kring kraven för att få godkänt på respektive fråga på salstentamen så det
bör tydliggöras per fråga och inte enbart i försättstexten om denna typ av essäfrågor ska ges framöver.

Schemalägg tid i verkstaden för modellarbete innan jul och i mellandagarna samt vecka 2 innan redovisningen
av det individuella projektet.

Bör utöka med ett handledningstillfällen för Arbetsplatsanalysen och ett för det individuella projektet innan
jul.

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


