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Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1, AKO 326, HT 2017
Sammanställning av kursdeltagarnas svar på kursutvärderingen.
19 deltagare av 22 svarade på utväderingsfrågorna. Utvärderingen gjordes anonymt vid kursavslutningen.
.

1. Jag uppfattar att jag genom denna
kurs utvecklat värdefulla kunskaper och
färdigheter, användbara i min
yrkesverksamhet
Antal

15
10
5
0
I mycket
liten grad

I liten
grad

Delvis

I hög grad I mycket
hög grad

2. Jag bedömer att kursen genomgående
håller specialistnivå
20

Antal

15
10
5
0
I mycket
liten grad

I liten
grad

Delvis

I hög grad I mycket
hög grad

3. Jag anser att kursens examination
omfattade de lärandemål som är
formulerade för kursen

Antal

15
10
5
0
I mycket
liten grad

I liten
grad

Delvis

I hög grad I mycket
hög grad

4. Jag bedömer att kursens omfattning
var lämplig för att uppnå kursens syfte
12

Antal

10
8
6
4
2
0
I mycket
liten grad

I liten
grad

Delvis

I hög
grad

I mycket
hög grad

5. Jag uppfattar att det fanns en röd
tråd mellan kursens lärandemoment
(föreläsningar, seminarier, litteratur
mm var relevanta)

Antal

20
15
10
5
0
I mycket
liten grad

I liten
grad

Delvis

I hög
grad

I mycket
hög grad

6. Det här upplevde jag som särskilt bra under kursen: (öppen fråga)
Väl påläst kursledare som inspirerar till fortsatt förkovring. Många intressanta lästips. Bra diskussioner. Bred
bas till vidare fördjupning.
Att få med ett modernt sätt att se på utredning, diagnoser, transdiagnostik, dimensionalitet, olika
utredningsinstrument och kunna dra nytta av det i min strävan efter att kvalitetssäkra psykologens arbete i min
verksamhet.
Särskilt duktig lärare. Tack!
Nomogram-tanken. Att få vetskap om detta ämne.
Tydlig röd tråd genom hela kursen. Mycket relevant innehåll. Härligt med hög ambitionsnivå.
Att den var så moderns med väldigt uppdaterad forskning. Mycket kunnig och inspirerande lärare.
Att kursen rörde sig mellan mer ”filosofiska” spörsmål som vad är psykisk sjukdom? Till mer konkreta
metodfrågor och implementering. Mycket nöjd med hela kursen. 
Integrativ, hög ambitionsnivå.
Rickards otroliga kompetens, jättebra att kunna koppla allt tydligt till relevanta studier. Uppdaterat och
användbart i verksamhet.
Artiklarna.
Pedagogiskt upplägg; att läsa, översätta sammanfatta artiklar. Hemtentan och gårdagens uppgift att i grupp
jobba med att besvara frågor. Kände att man kunde resonera om och tillämpa de kunskaper man fått med sig.

Kursledaren- mycket kompetent och pedagogisk
Examinationen- eftersom den understödde tillgodogörandet av kursinnehållet på ett pedagogiskt sätt.
Genomgående en intressant kurs.
Ett mycket pedagogiskt och utvecklande upplägg. Tack för en bra kurs!
ASEBA. Bra upplägg med att sammanfatta artiklar och att få kompendium på sammanfattningarna.
Mycket intressant ämne, bra och kliniknära. Bra förhållande mellan föreläsning/diskussion. Bra examination
med artikeldiskussion. Tack för en bra kurs!
Kursinnehållet och läraren var synnerligen uppdaterad, brett och aktuellt. Upplevdes verkligen som
specialistnivå, men pedagogiskt förmedlat och lätt att ta till sig.

7. Det här saknades eller kan förbättras i kursen: ( öppen fråga)
Få specifika lästips inför kursdagarna. I förväg kunna läsa de artiklar som kommer att vara i fokus just då.
Man borde ha fått materialet på papper, dvs handouts. Alldeles för rörigt och mycket att själv printa.
Skulle vilja ha mer om nomogram.
Svårt att veta just nu, kommer inte på nåt men behöver gå del 2 för att få allt på plats.
Gärna att del 1 och 2 blir sammanhängande för att garantera gemensam hög nivå/progression.
Man vill gärna ha alla Rickards pp-bilder och det är bra när han kompletterar genom att i efterskott skicka
bildersom han har -------- mer spontant. MEN det vore bättre om bara dessa bilder skickades i efterhand i stället
för att få en massa i repris.
Större rum. Bättre kaffebröd i pausarna.
Tid att stanna upp i vissa områden.
Kommunikationen inför kurstillfällena. Pp-bilderna kom ut så sent inför kurstillfällena att man inte hkunde
skriva ut dem och att de ändrades i sista stund så att de kopior man fick inte var tillräckliga. Således: pp-bilder i
mer god tid inför kurstillfälle med bilder som kommer att användas.
Det var en del saker som inte verkade hinnas med, tex skulle vi skriva ut LEAS men vi hann aldrig jobba med
det. Likaså skulle vi göra en SWAP-profil och skriva ut manualen men tittade inte vidare på det gemensamt.
Det skulle vara fint att få senaste versionen av åhörarkopiorna inför varje kurstillfälle. Nu var det en del bilder
som saknades och som man fick först efteråt.
Mindre examinationsgrupper.
Performance-tester
Bra med att sammanfatta artiklar men tentan kunde vara lite mer omfattande. Lite mer struktur vad gäller tider
och raster, tack!
I stället för att examinera med seminarium skulle man kunna examinera genom utredning/utlåtande som man
får feed back på.

