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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 12

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Från föregående kursanalys:
Se över flödet med föreläsningar. Någon ytterligare föreläsning kring hur Arbetsplatsanalys går till
och kognitiv och emotionell ergonomi.
Uppgifterna kring arbetsplats och handhållet verktyg delas ut tidigare och examineras ev innan jul för
att underlätta tentamensinläsningen i januari.
Tydliggöra ytterligare vad djup i svar innebär.
Färre frågor på tentan.
Ändra provkodsuppsätttning så det blir:
2 hp Arbetsplatsanalys
2 hp Handhållet redskap alt manöverpanel
3,5 hp Tentamen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-02-15

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.

Detta kurstillfälle gick på distans pga pandemi.
Inte optimalt med föreläsningarna digitalt. Om läget är likadant till hösten 2021 så får föreläsningarna spelas
in i förväg och kompletteras med frågestunder/seminarier.
Arbetsplatsanalysen fick konverteras till analys av film inspelad av företaget. Fungerade bra, men bör
kompletteras med platsbesök om möjligt vid kommande kurstillfälle. Hög standard på studenternas
presentationer och rapporter till företaget.
Studenterna vill ha fler föreläsningar tidigt i kursen.
Extern föreläsare mycket uppskattad.
Upplägget på Canvassisan var rörigt. 
Studenterna vill ha tydligare instruktioner hur analyserna ska se ut och vad som ska lämnas in.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över om det behövs ytterligare någon föreläsning, ev kring Wikbergs 15 koncept och arbetsplatsanaylser.
Ändra strukturen på Canvas så det blir lättare att hitta information.
Lämna ut Arbetsplats och den individuella uppgiften (ev manöverpanel) tidigare. Examinera om möjligt båda
uppgifterna innan jul.
Det fungerade bra med hemtentamen.
Betygskala U/G/VG på samtliga provkoder.

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


