Kursutvärdering Specialistutbildning i Emotionsfokuserad Terapi
RA339B Stockholm maj och oktober 2021.
1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper och
färdigheter, användbara i min yrkesverksamhet
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla
kunskaper och färdigheter, användbara i min
yrkesverksamhet

.
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2. Jag bedömer att kursen genomgående håller specialistnivå.

Jag bedömer att kursen genomgående håller specialistnivå.
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3. Jag anser att kursens examination omfattade de lärandemål som är formulerade
för kursen.
Jag anser att kursens examination omfattade de lärandemål
som är formulerade för kursen
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4. Jag bedömer att kursens omfattning var lämplig för att uppnå kursens syfte.
Jag bedömer att kursens omfattning var lämplig för att
uppnå kursens syfte.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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 m.m.) var relevanta.
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd mellan kursens
lärandemoment (föreläsningar, seminarier, litteratur m.m.) var
relevanta.
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6. Det här saknades eller kan förbättras i kursen: (öppen fråga)

” Ni kunde kanske översätta Stieglers slides till svenska, även om föreläsningen är på
norska”.
”Blev positivt överraskad av att det gick så bra med övningar över Zoom. Tror att det
kan ge ännu mer att ses irl”.
”Saknade endast att få utföra praktiska moment på plats, även om
distansundervisningen var givande”.
” inget vad jag kan komma på”.
”Kan faktiskt inte komma på något”.
7. Det här upplevde jag som särskilt bra under kursen: (öppen fråga)
”Bra med mycket övningar”.
”Bra att använda sig själv under övningarna och inte rollspela. Vegards och Jan
Reidars presentationer kompletterade varandra väldigt bra”.
”Positivt att se exempel på video. Positivt att Vegard var transparant och generös
med egna erfarenheter av att sitta både i klient och terapeutstolen. Det gjorde det
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lättare att själv dela med sig av sina upplevelser och våga vara öppen under
övningarna. Öppet och tryggt klimat i gruppen”.
”Väl utarbetade praktiska övningar som på ett givande sätt kombinerades med
ingående och tydliggörande teori”.
”Kombinationen av teori och egna känslomässiga upplevelser i övningarna. Det
skapade djup möjlighet för lärande”.
”Övningarna och att Vegard kom in och visade hur han gjorde i övningarna. Bra med
två lärare som ger lite olika perspektiv”.
”Att få den upplevelsebaserade förståelsen av processerna, både som terapeut (den
som faciliteter process) och klient (den som genomgår process)”
”Högkvalitativa föreläsningar, praktiska moment och kollegialt lärande”.
”Bra blandning mellan praktiska övningar och teori. Tydlig genomgång av våra frågor
och bra svar. Bra engagemang från både kursdeltagare och kursledare”.

