Tycker du på
det hela taget
att du upplevt
det du väntat
dig?

Hur upplevde
du arrangemangen
kring kursen /
utbildningen?

Är det något
särskilt som
du tycker var
mycket bra?

Är det något
särskilt som
du upplevde
som dåligt?

Tycker du att
det var något
som saknades?

Tycker du att
det var något
som det
gärna kunde
ha varit mer
av?

Tycker du att
det var något
som det
gärna kunde
ha varit mindre av?

Tre råd som
kan ges till en
som ska genomgå denna
kurs eller utbildning:

Några råd som
kan ges till
kursledningen
eller föreläsare
inför nästa
kurs:

Tycker du att
det var något
som gärna
kunde ha
uteslutits?

Vad minns du
av utbildningen så här
spontant och
direkt?

Är det något
du skulle vilja
ändra på i
kursen/utbildningen?

Vad har du
störst behållning av?

Vad har du
minst behållning av?

Hur upplever
du att stämningen har
varit?

Har du fått
några ahaupplevelser?

Var det något
som var
krångligt?

Var det något
du inte
förstod?

Vad skulle du
vilja veta mer
om?

I vilken grad
kommer du
att ha nytta
av denna
kurs/utbildning?

Vilka förkunskaper krävs
för denna
kurs/utbildning?

Kommer du att
ha användning
av innehållet i
denna kurs/utbildning?

Vad har varit
kursens/utbildningens
styrkor?

Vad har varit
kursens/utbildningens
svagheter?

Om du vore
kursledare
vad skulle du
lägga särskilt
stor vikt vid?

Vad har du
lärt dig?

Har dina åsikter/föreställningar förändrats på
något sätt?

Vilka är dina
sammanfattande intryck
av den utbildning som nu
avslutas?

Vad är nästa
åtgärd du ska
göra utifrån
vad du lärt
dig?

Om du fick
göra om denna
utbildning på
vilket sätt
skulle du förbereda dig?

Vilka förslag
har du till förbättringar av
denna kurs/
utbildning

På vilka sätt
skulle denna
kurs/utbildning
kunna utvecklas?

Kommer du
att göra saker
annorlunda
som en följd
av vad du
lärt?

Hur väl stämde
utbildningens
innehåll med
dina behov
och önskemål?

Hur meningsfulla var de övningar och/eller diskussioner som genomfördes?

Är det något
du kommer att
minnas speciellt efter denna
utbildning?

