
Q1 Tag ställning till varje enskilt påstående
och ange hur väl det stämmer med dina

åsikter.
Svarade: 31 Hoppade över: 1

Kursen kändes
utmanande på ett stimulerande sätt

Atmosfären i
kursen kändes öppen och inkludernade

Jag förstod hur kursen var
upplagd och vad jag förväntades göra

Mina tidigare kunskaper var
tillräckliga för att följa kursen.

Jag förstod
vad föreläsarna talade om

Jag fick tillräckligt/tillfredsställande
feedback på mitt arbete

Kursen fick mig att reflektera
över mitt arbetssätt

1 2 3 4 5 6 7
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Q2 Hur givande var följande kursmoment?
Svarade: 31 Hoppade över: 1

Arbetsboken/för
beredelserna

Föreläsningarna
kursdag 1

Workshoparna
kursdag 1

Hemläxan/att
ha en organisation att tillämpa kunskaperna på

Föreläsningarna
kursdag 2

Kursdeltagarnas
presentationer.

1 2 3 4 5 6 7
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Q3 Allmänna frågor
Svarade: 31 Hoppade över: 1

54,84%
17

32,26%
10

9,68%
3

3,23%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

31 2,39

45,16%
14

32,26%
10

16,13%
5

6,45%
2

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

31 2,16

# Kommentarer: Datum

1 Kursen var för kort. 3 dagar hade varit mer lagom. Det hade behövts lite tydligare instruktioner för hemarbetet, det
var lite olkart hur vi skulle skriva och redovisa, instruktion veckan innan.

2016-04-25 09:25

2 Mycket pedagogiskt upplägg. Positiv, generös atmosfär 2016-04-25 09:01

3 Förväntade mig mer "marknadsföringsknep" - mer motivera kund att jag har kompetens som behövs i tidigt skede i
processen.

2016-04-25 08:49

4 Hade förväntat mig mer av kursen och projektet jag hade. 2016-04-25 08:46

5 Jag har reflekterat mer över de jobb jag är inne i! Bra! 2016-04-25 08:41

6 Man lär sig alltid saker - om sig själv och om sina kunskaper. 2016-04-14 11:34

Vad är ditt
helhetsintryck?

Hur väl levde
kursen upp till dina förväntningar?

-3 -2 -1 0 1 2 3

 Mycket bra
(3)

2 1 0 -1 -2 Mycket
dåligt (-3)

Totalt Viktat
genomsnitt

Vad är ditt helhetsintryck av kursen?

Hur väl levde kursen upp till dina
förväntningar?
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73,08% 19

69,23% 18

50,00% 13

61,54% 16

57,69% 15

Q4 Vilka metoder/verktyg/modeller tror du
att du kommer ha användning av i framtiden

(flera svar är möjliga)?
Svarade: 26 Hoppade över: 6

Totalt antal svarande: 26

SOFT-modellen

Metodöversikten
(som inspirationmodell

Planeringsprocessens
 stadier

Arbetsboken

Annat...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarsval Svar

SOFT-modellen

Metodöversikten (som inspirationsmodell)

Planeringsprocessens stadier

Arbetsboken

Annan/andra. Inspireras av metodöversikten nedan. Skriv ner vilka metoder här:
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Q6 Vad var det bästa med kursen?
Svarade: 23 Hoppade över: 9

# Svar Datum

1 Modeller att använda i praktiken 2016-05-03 09:22

2 Föreläsningarna, konkreta verktyg att använda, tydlig koppling till praktisk tillämpning 2016-05-03 09:21

3 Öppenheten 2016-04-29 16:50

4 Alla metoder och sammanställn över när i processen de kan vara användbara. 2016-04-25 09:23

5 Metodgenomgång - inspiration till att tänka nytt och träffa kollegor som berättar om sina projekt. 2016-04-25 09:21

6 Få kunskap om olikametdoer på ett enkelt sätt 2016-04-25 09:19

7 Att få kunskap om och möjlighet att prova så många olika metoder. Utvidga nätverk. Ta del av forskning. 2016-04-25 09:01

8 Mixen föreläsningar, grupparbeten, presentationer! Ett härligt smörgåsbord med metoder. 2016-04-25 08:52

9 Utbyte med kollegor 2016-04-25 08:50

10 Metodöversikt fick mig att tänka till på hur kan arbeta 2016-04-25 08:49

11 Inspiration av att ta del av andra kursdeltagares arbeten 2016-04-25 08:47

12 Fler verktyg att använda. Uppfräschning av befintlig kunskap. 2016-04-25 08:46

13 Modellerna presenterades både teoretiskt och tillämpade. 2016-04-25 08:44

14 De mesta är bra 2016-04-25 08:41

15 Olika yrkeskategorier - jättekul! 2016-04-14 11:34

16 Dialogen mellan oss deltagare + mellan kursledarna och oss Mixen av olika föreläsare, redovisningar etc. 2016-04-13 15:13

17 Deltagarnas presentationer och diskussioner 2016-04-13 15:10

18 Inspiration 2016-04-13 15:09

19 Få kunskap och kännedom vad jag som ergonom kan bidra med i förebyggande i så tidigt skede som möjligt i plan
och proj. Jag har blivit mer trygg i min roll som delaktig i projekt.

2016-04-13 15:08

20 Nytt sätt att tänka, nytt arbetssätt 2016-04-13 15:06

21 Diskussionerna i gruppen. Inspiration 2016-04-13 15:04

22 Kunskapsöverföringen mellan kursdeltagarna 2016-04-13 15:03

23 Inspiration och motiv till nytt arbetssätt=metodgenomgångarna. Erfarenhetsutbyte 2016-04-13 15:01
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Q8 Vilket råd skulle du vilja ge till framtida
kursdeltagare?

Svarade: 16 Hoppade över: 16

# Svar Datum

1 Avsätt tid 2016-04-29 16:50

2 Passar ergonomer och AMI. Ha kokntakt med fastighet 2016-04-25 09:28

3 Skapa tid och förankra att du kan/har tid 2016-04-25 09:21

4 Planera i god tid före kursen ang. inlämningsuppgift 2016-04-25 09:19

5 Kom väl förberedda. Förankra projket "ordentligt" med arbetsplats där projekt utförs. 2016-04-25 09:01

6 Börja /sätt igång med projektet så snart där är möjligt efter första kursdagen. 2016-04-25 08:52

7 Bra projekt viktigt 2016-04-25 08:49

8 Lägg tid på projektet, inläsning av metoder. 2016-04-25 08:46

9 Läls direkt 2016-04-25 08:44

10 Läs på mer om rollerna. Byggherre, Bas-P o U, Brukaren 2016-04-25 08:41

11 Gå den här kursen - var förberedd på jobb 2016-04-14 11:34

12 Se till att du har eller snabbt kan etablera/förankra ditt projekt. 2016-04-13 15:13

13 Litet projekt ger kvalitet 2016-04-13 15:10

14 Sats tid på projektet och rapporten, det ger utdelning i form av nya projekt. 2016-04-13 15:06

15 synpunkter mejlas 2016-04-13 15:03

16 För att få ut mest av kursen gehöver man tidigt få tag i ett projekt. Helst ska du redan vara igång och stå i
startgroparna när kursen drar igång.

2016-04-13 15:01
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Q9 Är det något annat du vill tillägga?
Svarade: 12 Hoppade över: 20

# Svar Datum

1 Tack vare er och kursen har jag mycket mer kunskaper om hur vi med stöd av våra styrande dokument når längre. 2016-05-04 15:11

2 Tycker ni alla var professionella 2016-04-29 16:50

3 Jag kände att jag inte tillhörde målgruppen jättebra. 2016-04-25 09:28

4 Bra kurs! 2016-04-25 09:23

5 Kursen borde erbjudas projektleddare i någon form. Vi är sällan projledare och går man ipå dem får man större
effekt.

2016-04-25 09:21

6 Stort tack! Mycket god och proffsig organisation av kursen. God och tydlig information. Bra föreläsning +
genomförande av dessa. Relevanta bra teoretiska föreläsningsteman.

2016-04-25 09:01

7 Info initialt av kursen otydlig kring hem-arbetsmängd. 2016-04-25 08:49

8 Bra och intressant 2016-04-25 08:44

9 Tack för fin kursledning, Linda o Jörgen! 2016-04-13 15:13

10 Fler från olika professioner 2016-04-13 15:10

11 Jag vill tacka er för mett mycket bra arbete! 2016-04-13 15:06

12 synpunkter mejlas 2016-04-13 15:03
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