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Andragogik vs. pedagogik 

Undervisning av kliniskt yrkesverksamma äldre studenter:  

En utvärdering baserad på ”adult learning theory” 

 

Introduktion 

Vid den Medicinska Fakulteten bedrivs flera utbildningar där studentgruppen 

utgörs av något äldre yrkesverksamma personer med tidigare kunskap och klinisk erfarenhet. 

Några sådana exempel inom barn- och ungdomspsykiatri är den fristående kursen i barn- och 

ungdomspsykiatri eller programutbildningen i systemisk familjeterapi. Utbildningssatsningar 

erbjuds även kontinuerligt inom ramen för s k continuous performance development inom de 

olika medicinska specialiteterna. Ett sådant exempel är det nationella utvecklings- och 

implementeringsprojektet Deplyftet inom barn- och ungdomspsykiatrin som syftar till att 

förbättra bedömning och behandling av depression. Som undervisande lärare på utbildningar 

som riktar sig till äldre yrkesverksamma studenter är jag intresserad av de processer och 

utmaningar, liksom de fördelar som det innebär att undervisa studenter som redan har tidigare 

erfarenhet, kunskap och kompetens i ämnet. Detta kommer jag att undersöka närmare i 

föreliggande pedagogiska docenturarbete. 

Bakgrund 

Huruvida vuxnas lärande skiljer sig från yngres har länge debatterats inom 

utbildningsvetenskapen (Clardy, 2005). Termen andragogik användes redan på 1800-talet för 

att skilja undervisning av vuxna från den pedagogiska undervisningen av barn (Knowles, 

Holton, & Swanson, 2012). De grundläggande frågorna avser huruvida vuxna har unika 

inlärningsbehov och hur undervisningen av vuxna i så fall behöver läggas upp för att anpassa 

sig till dessa (Clardy, 2005). 

Malcolm S. Knowles, en av förgrundsgestalterna för andragogiken, lyfter fram 

ett antal lärandeprinciper i sin teori om vuxnas lärande (adult learning theory) och ställer 

dessa emot det pedagogiska perspektivet på undervisning. Begrepp som autonomi, 

inneboende motivation, problemcentrerad och kontextuell orientering till lärande, personlig 

utdelning, självstyrande, liksom tillvaratagande av tidigare erfarenhet och delaktighet kring 

undervisningens upplägg, innehåll, metod, mål och utvärdering lyfts fram som centrala i den 

andragogiska modellen (Knowles et al., 2012).  



 

I den pedagogiska modellen beslutas traditionellt vilken kunskap som ska 

överföras och hur detta ska genomföras utan delaktighet från den som ska lära sig. Den 

andragogiska modellen involverar istället den vuxne studenten i hela lärandeprocessen 

(Knowles et al., 2012). Undervisande lärare utgår och bygger vidare på studenternas tidigare 

repertoar av personlig erfarenhet och kunskap i sin undervisning. Läraren intar rollen som 

facilitator som ska underlätta studentens lärandeprocess (Moberg, 2006).  

Andragogikens främsta invändning mot pedagogiken är att den förtrycker den 

vuxne studenten. De andragogiska principerna främjar en oberoende student och en stödjande, 

samarbetande lärare medan lärare och student inom pedagogiken intar positionerna beroende 

och kontrollerande. Andragogiken lutar sig mot studenternas tidigare erfarenhet medan 

pedagogiken i jämförelse anses passivisera studenten genom envägs-föreläsningar. Även 

studentens beredskap att lära, som i andragogiken antas härröra från upplevda problem i livet, 

ställs mot motivation genom yttre press, såsom examinationer, i pedagogiken. Även 

riktningen på lärandet antas skilja sig åt, där andragogiska principer utgår från att den vuxne 

studenten behöver omedelbar tillämpning av tillgodogjord kunskap medan studenten i den 

pedagogiska modellen lär sig för ett senare skede i livet (Cook & Card, 2018). I praktiken 

innebär de andragogiska principerna att den vuxne studenten behöver få definiera vad de vill 

lära sig och vara delaktig i planen för undervisningen, liksom i utvärderingen. 

Undervisningsklimatet behöver vara tryggt och icke-hotande. Undervisningen behöver vara 

relaterad till och inkludera den vuxnes existerande erfarenhet och kognitiva struktur. 

Lärandeaktiviteterna ska vidare vara upplevelsebaserade, lärandet ska vara problembaserat 

och leda till praktiska lösningar på upplevda problem. Lärarens roll består av att underlätta 

lärandeprocessen snarare än att vara innehållsexpert (Cook & Card, 2018).  

Enligt Knowles finns det övertygande stöd för att individer som tar ett eget 

initiativ till sitt lärande (s k proaktiva lärandestudenter) lär sig mer och bättre än individer som 

passivt väntar på att bli undervisade. Utifrån detta perspektiv antas den äldre vuxna studenten 

(the andragogical learner) vara mer motiverad och ha en tydligare intention och syfte med 

sitt lärande. Som ett resultat kommer studenten vara mer tillfreds med och ha bättre 

användning av sin kunskap (Knowles, 1975).  

Det finns dock bristande empiriskt stöd för tesen att vuxnas lärande på ett 

fundamentalt sätt skiljer sig från barns lärande. Kritiker har bl. a. framfört att själva 

inlärningsprocessen är densamma, trots att en äldre students arbets- och livserfarenhet 

uppenbarligen skiljer sig från en yngres. De behov som lyfts fram i andragogiken är inte unika 

för vuxna studenter utan är snarare att betrakta som universella, oavsett ålder (Knudson, 



 

1980). Det har också lyfts fram att den springande punkten för lärande kanske snarare är 

motivation. Ökad motivation leder till bättre lärandeutfall, oavsett ålder på studenten (Clardy, 

2005).  

Kritiker har vidare fört fram att trots att vissa individer protesterar mot att 

befinna sig i beroendeposition i sitt lärande finns det också de som, av olika skäl, föredrar att 

lära sig med ett pedagogiskt förhållningssätt (St. Clair, 2002). Sådana skäl kan t. ex. innefatta 

insikten att man inte behärskar ämnet tillräckligt för att påverka undervisningen. Det kan 

också vara mer effektivt utifrån både tid och ansträngning att lära sig enligt den pedagogiska 

modellen. Det finns således även vuxna som vill att undervisande lärare ska bestämma 

kursinnehåll och mål och som inte önskar ett andragogiskt tillvägagångssätt (Clardy, 2005).  

Invändningar har också formulerats gällande att den andragogiska modellen inte 

återspeglar den typiska erfarenheten hos vuxna studenter i arbetslivet, där vissa utbildningar 

är av mer tvingande karaktär och examinerar för viss kunskap som behövs inom yrket. 

Lärandemål och utfall definieras där i förväg baserade på arbetsgivarens behov och 

utvärderingar genomförs för att bedöma i vilken utsträckning studenterna behärskar de 

förutbestämda utfallen och målen (Day & Baskett, 1982). I en studie som genomfördes av 

universitetsbaserade exekutiva utvecklingsprogram, fann Verlanger (1986) att andragogiska 

principer, såsom studentpåverkan vid planering av utbildningens upplägg, sällan användes. De 

principer som användes, såsom erfarenhetsbaserade aktiviteter och stödjande klimat ansågs 

inte vara utmärkande drag för undervisning av vuxna, utan gäller all god undervisning. 

Verlangeers (1986) slutsats var att de andragogiska principerna var svåra att tillämpa på denna 

typ av undervisning. Även andra (t. ex. Chene, 1983) har ifrågasatt huruvida autonomi utgör 

en lämplig grund för att bygga en teori om lärande. I denna antas att vuxna studenter är 

kvalificerade att bedöma vad och hur de vill lära sig. Inom discipliner såsom exempelvis 

medicin, finns en viss nivå av kunskap som måste behärskas. Allt lärande är inte likvärdigt 

och utvärderingsbeslut kan inte lämnas åt studenten. Tillägnande att nya förmågor måste 

bekräftas av en granskare/examinator (Chene, 1983). Även Knowles tillstod att det finns en 

potentiell krock mellan vidareutbildningar med ett tydligt verksamhetsbehov, såsom 

exempelvis legitimationsgrundande utbildningar, och principerna för vuxenundervisning 

(Clardy, 2005).  

Syftet med föreliggande pedagogiska arbete är att utvärdera en utbildningsinsats 

som riktar sig till äldre yrkesverksamma studenter genom att inhämta deras synpunkter kring 



 

de principer som betonas i andragogiken, samt att diskutera dessa utifrån andragogiska och 

pedagogiska antaganden.   

Metod  

Sjutton deltagare som genomgick en nationell vidareutbildning i bedömning och 

behandling av depression (Deplyftet) inom barn- och ungdomspsykiatrin ombads i samband 

med ett undervisningstillfälle att fylla i en utvärderingsenkät. I korthet innebär utbildningen 

undervisning under åtta dagar (4x2 tillfällen) som innefattar: föreläsning, modellering, 

färdighetsträning och senare medsittning på arbetsplatsen. Utbildningen är beställd av 

ledningen på respektive klinik och ett visst antal medarbetare tillfrågades om att delta. 

Cheferna genomför även ett parallellt implementeringsarbete. Enkäten delades ut av 

undertecknad som var en av två utbildare under samtliga dagar. Deltagandet var frivilligt och 

anonymt. Sexton svar inkom (94.1% svarsfrekvens). Deltagarna var yrkesverksamma läkare, 

socionomer, psykologer och sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet inom klinisk 

barnpsykiatri. Enkäten fylldes i vid slutet av den sjunde utbildningsdagen. 

Utvärderingsfrågorna skapades för detta arbete och frågorna syftade till att mäta deltagarnas 

upplevelse av utbildningen inom fyra områden som enligt andragogiken lyfts fram som 

centrala för äldre studenter: tidigare erfarenhet och kunskap, delaktighet, motivation och 

behov av utveckling. Frågorna bifogas som bilaga 1. Varje område innehöll en inledande 

sluten fråga med fasta svarsalternativ på en femgradig Likertskala från ”instämmer inte alls” 

till ”instämmer helt”, samt två öppna följdfrågor där deltagarna fritt kunde fördjupa sina svar, 

samt ge förbättringsförslag. Svarsalternativen ”instämmer inte alls” och ”instämmer inte”, 

liksom ”instämmer helt” och ”instämmer” slogs ihop till en svarskategori. Resultaten 

redovisas med frekvens och procent, samt svarsexempel från deltagarnas öppna svar.  

Resultat 

Tidigare Erfarenhet och Kunskap 

En knapp majoritet (56.3%) skattade att deras tidigare erfarenheter och kunskaper togs till 

vara och ytterligare 31.1% svarare ”varken eller”. I de fria kommentarerna förtydligade 

samtidigt merparten att detta inte heller var något de direkt önskade (Tabell 1). Som 

förbättringsförslag angavs t. ex. att utbildarna före kursstart kunde ha tagit reda på vilken 

kunskap och erfarenhet deltagarna hade i ämnet. En kommenterade utmaningen i att basera 



 

undervisningen på deltagarnas tidigare erfarenhet och kunskap då denna var så pass 

varierande beroende på olika arbetsuppgifter, grundutbildningar och erfarenhet.  

Delaktighet 

Merparten (62.5%) instämde inte i att de fått vara delaktiga i att utforma utbildningens 

upplägg, metodik, innehåll, mål och utvärdering. Samtidigt kommenterade flera deltagare att 

de var nöjda med upplägget och inte önskade vara delaktiga i detta. Några förklarade detta 

med att de i huvudsak varit nöjda med utbildningens upplägg avseende innehåll och struktur 

och att det funnits utrymme för diskussion. Avseende hur delaktigheten kunde förbättras 

lämnades förslag på fler gruppdiskussioner, valfria moment och utvärderingar, samt ett 

lugnare mer reflekterande tempo (Tabell 1). 

Motivation 

Samtliga deltagare (100.0%) skattade att de varit motiverade till att utbilda sig inom ramen för 

Deplyftet. Som exempel på hur motivationen kunde ha ökats ytterligare lämnades flera 

kommentarer angående behovet av mer handledning, stöd och möjlighet att öva mer på 

metoden, bättre organisering mellan undervisningen och implementeringsdelen i samarbete 

med cheferna, mer tid på arbetsplatsen att ägna sig åt de nyförvärvade färdigheterna, mer 

administrativt stöd, samt tydligare information om hela upplägget innan kursstart, framför allt 

gällande examinationskraven (Tabell 1).  

Behov av Utveckling 

En absolut majoritet (93.8%) av deltagarna instämde i påståendet att Deplyftet mötte 

deltagarnas behov av utveckling inom området depression (Tabell 1). Gällande 

förbättringsförslag hur utbildningen hade kunnat tillvarata deltagarnas behov av utveckling 

framkom ett tema som betonade kontinuerlig handledning och stöd på arbetsplatsen för att 

hålla metoden vid liv även efter att utbildningssatsningen upphört.  



 

 

Tabell 1.  

Deltagarnas svar, redovisade i frekvens och procent, samt svarsexempel (n = 16)  

Utvärderingsfrågor Instämmer inte /inte alls Varken eller Instämmer/ instämmer helt 

Mina tidigare erfarenheter och kunskaper togs till vara 2 (12.5) 5 (31.3) 9 (56.3) 

Deplyftet har tillåtit mig att vara delaktig i utbildningens upplägg 10 (62.5) 4 (25.0) 2 (12.5) 

Jag har varit motiverad att ta del av Deplyftets utbildning 0 (0.0) 0 (0.0) 16 (100.0) 

Deplyftet har mött mina behov av utveckling inom området depression 0 (0.0) 1 (6.3) 15 (93.8) 

Område Kommentarer 

Tidigare erfarenheter och 

kunskap 

”Nej” (7 stycken) 

”Nej inte nödvändigtvis, men större begriplighet (validering) för att vi har tidigare kunskaper/erfarenheter” 

”Kanske. Var bra/positivt att få ta sig an ny info förutsättningslöst.” 

”Nej – bara om den kan tillämpas av flertalet” 

”Om det rör sig om depressioner hos patienter, olika behandlingar, ideér.” 

”Nej. Förkunskaper krävs för att kunna tillgodogöra sig innehållet och att sätta detta i ett kliniskt sammanhang. Väl avvägt 

mellan systematiska grundliga genomgångar och tid för egen reflektion.” 

”Vet inte, men tänker att det är bra att man tar hänsyn till tidigare erfarenheter och kunskaper, Så, ja, alltid bra att ha med 

medvetenhet om det.” 

Hade du önskat att det togs 

till vara?  

(n = 13) 

 

Hur kunde det tagits till 

vara?  

(n = 7) 

”Validering”. 

”Svårt pga sådan bredd på kunskap, erfarenhet och grundutbildning. Bättre nu som mer grundläggande för alla”.  

”V. mycket repetition kring terapeutiska baskunskaper (pga olika yrkesinriktningar/erfarenheter) som blev lite omotiverande 

emellanåt.” 

”Behövs inte” 

”Jag upplevde att jag bjudits in att bidra med mina kunskaper och erfarenheter” 

”Innan start att man fått svara på frågor i ämnet (om vilket erfarenhet man har) och även kunna får själv skriva fritt om det”. 

”Tagit redan på innan vilka kunskaper, erfarenheter, meriter man har”. 

Delaktighet  

Hade du velat vara mer 

delaktig?  

(n = 12) 

”Nej” (5 stycken) 

”Ja” (1 stycken).  

”Nej. Tillräckligt avancerat att ändå bara ha en mall att följa. Bättre som det är nu med plan och struktur.” 

”Behövde egentligen att den hade ett lugnare, mer reflekterande tempo – för att förankra ny kunskap”. 

”Nej ni har varit lyhörda för önskemål och samtidigt hållit fast i strukturen (och motiverat varför)” 

”Nej. Var bra upplägg, genomförande. Fin metodik. Tydligt och klart. 

”Ja, kanske lite mer insatt i forskningsprojekt. Men jag missade första gången, då kanske man tog upp det mer?” 



 

”Nej, upplägget har varit bra. Har också funnits utrymme för frågor + fördjupningar vid behov. ” 

Hur kunde du gjorts mer 

delaktig?  

(n = 5) 

”Kunde t.ex. skicka ut upplägg innan med möjlighet för feedback. Ha valfria moment. Utvärdering efter varje gång.” 

”Kanske fler gruppdiskussioner -bikupor” 

”Vet inte. Tror ej jag kunnat delge något om detta.” 

”Information mer kring forskningsprojektet.” 

”Utvärdering och möjlighet att komma med synpunkter på det vi gått igenom kan kanske påverka upplägg, metodik för nästa 

kursgrupp. Jag hade inga synpunkter kring det innan utbildningen.”  

Motivation  

Hur kunde din motivation 

ha ökats?  

(n = 10) 

”Kongruens i att ”få öva” till att ”sätta det” på medsittningen. Lite lurad i att kraven inte överensstämde med vad som sagts 

utan låg över vad som ni informerade om” 

”Mer handledning i bedömningssamtal. Därefter medsittning.” 

”Bättre upplägg mellan delen med Anna/Maria och cheferna.” 

”Genom att få den att praktiskt fungera – tidsmässigt gett utrymme i vardagen – ”fredats” från arbetsuppdrag. Ibland har 

utbildningen kommit efter utförandet (prov på)” 

”Genom tydligare information om hela upplägget innan” 

”Kanske genom att formalisera med intyg/högskolepoäng” 

”Bättre internt administrativt stöd/ledningsstöd & intresse” 

”Mer information innan, mer tydlig sådan om alla led.” 

”Ha mer tid på min arbetsplats för utbildningen och metoden”.  

”Motivationen har ökat för att utbildningen varit inspirerande och bra” 

Behov av utveckling  

Hur kunde dina behov av 

utveckling tagits tillvara?  

(n = 9) 

”Det är en utbildning (metod) vilket gör att mina behov på ett sätt blir mer ointressanta. Viktigt att hålla vid liv i materialet på 

hemmaplan – studiecirklar på jobb exvis.” 

”Ge överblick över senaste forskningsstöd kring tex metod/terapi.” 

”Bedömningen har blivit allt säkrare – svårt att få till behandlingen inom ramen för BUPs patienter (komplexiteten)” 

”Upplever att Deplyftet lagt sig på en lagom nivå vad gäller kunskap inom området. Upplever dock ett behov av ytterligare 

fördjupning främst kring diagnostisering och differentialdiagnostik, men har fått bra tips på fördjupningslitteratur. ” 

”Kontinuerlig handledning” 

”Skulle behöva ännu mer handledning och feedback på bedömningar även framåt” 

”Info innan kunde varit mer tydlig.” 

”Ett psykodynamiskt perspektiv, kognitiva metoder” 

”Vet ej” 



 

Diskussion 

Sexton äldre studenter som gick en påbyggnadsutbildning inom barn- och 

ungdomspsykiatrin fick utvärdera utbildningen utifrån andragogiska principer gällande i 

vilken utsträckning utbildningen tog tillvara deltagarnas tidigare kunskap och erfarenhet, i 

vilken mån de fick vara delaktiga i utformningen av utbildningen, deras egen motivation, 

samt hur utbildningen svarat mot deras behov av utveckling inom området. En knapp 

majoritet upplevde att deras tidigare kunskap tagits tillvara men de upplevde inte att de fått 

vara delaktiga i utformningen av utbildningen. Samtidigt var detta inte heller ett uttalat 

önskemål hos merparten. Alla deltagarna hade hög motivation till utbildningen och upplevde 

att utbildningen svarade mot deras behov av utveckling inom området.  

I litteraturen för vuxnas lärande (Knowles et al., 2012) lyfts bl. a. fram de 

särskilda utmaningar som finns rent tidsmässigt för äldre yrkesverksamma studenter att 

kombinera utbildning och arbete i jämförelse med de som studerar på heltid. Detta togs också 

upp i föreliggande utvärdering som en utmaning som påverkade motivationen att lära för 

några av deltagarna. Flera nämnde också behov av kontinuerligt stöd och handledning på 

arbetsplatsen för fortsatt implementering och generalisering av kunskap efter att 

utbildningsinsatsen var färdig. Flera av de principer som lyfts fram som betydelsefulla i 

andragogiska sammanhang, såsom problembaserat och kontextuellt lärande, samt omedelbar 

tillämpning av kunskapen (Cook & Card, 2018; Moberg, 2006) uppfylldes av Deplyftet. 

Utbildningen bygger även indirekt på deltagarna tidigare erfarenhet då det inte hade varit 

möjligt att genomföra utbildningen utan någon som helst klinisk barnpsykiatrisk erfarenhet. 

Detta bidrar troligen till deltagarnas höga motivation och upplevelse att utbildningen svarat 

mot deras utvecklingsbehov.  

Ett intressant resultat var att deltagarna, trots att de upplevde sig vara så pass lite 

delaktiga i utbildningens upplägg, ändå var så motiverande till lärande och att utbildningen 

svarade mot deras behov av utveckling. En grundläggande andragogisk princip uppfylldes 

således inte men studenterna var ändå motiverade att lära och nöjda med utfallet. Delaktighet i 

lärandeprocessens alla moment visade sig i denna utvärdering inte vara avgörande för 

motivation och utveckling. En möjlig förklaring till detta är att trots att utbildningen hade ett 

förutbestämt innehåll, upplägg och visst mått av färdighetskontroll utgick utbildningen 

samtidigt från verklighetsbaserade utmaningar och problem. I metoden ingick även 

färdighetsträning med övning, vilket minskar risken för passivisering.  



 

Så länge studenter upplever nyttan av det de lär sig och förstår varför lärandet är 

viktigt (Mcgrath, 2009) verkar det således utifrån resultatet i utvärderingen möjligt att 

kombinera inre motivation till lärande med krav från arbetsplatsen på att viss kunskap ska ha 

uppnåtts. Perspektiven behöver inte nödvändigtvis ställas emot varandra utan verksamhetens 

och studenten behov av nytta och meningsfullhet kan sammanfalla. Resonemanget ovan visar 

potentiellt att det inte är så hjälpsamt att polarisera de andragogiska och pedagogiska 

principerna mot varandra. Upplevelsen av meningsfullhet är möjligen överordnad en viss 

modell för lärande. Så länge studenten ser värdet med lärandet ökar det chansen för ett 

positivt utfall, oavsett om lärandeprocessen varit aktiv eller passiv för studenten. Vuxna 

yrkesverksamma studenter kan således vara helt styrda i en given utvecklingsinsats och ändå 

vara tillfreds med utbildningen om den upplevs som meningsfull och användbar i förhållande 

till yrkeslivets krav och utmaningar.  

Givet att flertalet utbildningar har prestationskrav där man blir examinerad, 

faller det ut att andragogikens principer kanske inte fullt ut är tillämpbara (Chene, 1983; 

Verlanger, 1986) i dessa sammanhang. Flertalet andragogiska principerna kan ändå vara 

användbara, såsom att tillvarata tidigare erfarenhet, utgå från problembaserat lärande och 

omedelbar tillämpning av kunskap. Oavsett om innehåll och upplägg genereras i samförstånd 

mellan lärare och student eller om det är lärarstyrt och förutbestämt tycks det angeläget att 

relatera innehåll och upplägg till studenternas upplevda behov och förväntningar och att 

samband mellan utbildningens utformning och den yrkesmässiga nyttan förtydligas. Då 

uppstår motivation och intresse, vilket tycks vara en nödvändig förutsättning för reell 

påverkan och utveckling.  

Sammanfattningsvis kan det vara hjälpsamt inför utbildning av äldre 

yrkesverksamma studenter att göra en behovsinventering, liksom ta reda på studenternas 

förväntningar och önskemål. I detta ingår att undersöka vilka kunskapsluckor och behov som 

studenterna själva identifierar i relation till verksamhetens explicita önskemål och behov. En 

fördel med äldre studenter är just att de genom kontinuerlig återkoppling kan stämma av 

innehållet i undervisningen då de har en erfarenhetsbaserad uppfattning om vad de behöver. 



 

Det kan även underlätta att meta-kommunicera och förutse eventuella problem och 

svårigheter att som äldre student sätta sig i skolbänken igen. Det kan också bidra till ökad 

motivation och utveckling i lärandeprocessen om användbarheten av nytillkomna kunskaper 

och färdigheter säkerställs genom att utbildningsansvarig på arbetsplatsen kontinuerligt följer 

upp att kunskapen bibehålls och generaliseras, vilket ökar känslan av meningsfullhet och 

nytta och bidrar till fortsatt utveckling för den äldre yrkesverksamma studenten.  
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BILAGA 1 

 

I Deplyftet medgavs att mina tidigare erfarenheter och kunskaper togs till vara.  

 

Instämmer inte alls           Instämmer inte             Varken eller               Instämmer        Instämmer helt 

 

Hade du önskat att Deplyftet i större utsträckning tog till vara dina tidigare erfarenheter och 

kunskaper? 

Hur kunde Deplyftet ha tagit tillvara på dina tidigare kunskaper och erfarenheter på ett bättre sätt? 

 

Deplyftet har tillåtit mig att vara delaktig i utbildningens upplägg, metodik, innehåll, mål och 

utvärdering. 

 

Instämmer inte alls           Instämmer inte             Varken eller               Instämmer        Instämmer helt 

 

Hade du velat vara mer delaktig i Deplyftets upplägg, metodik, innehåll, mål och utvärdering?  

Hur kunde Deplyftet ha gjort dig mer delaktig i upplägg, metodik, innehåll, mål och utvärdering? 

 

Jag har varit motiverad att ta del av Deplyftets utbildning. 

 

Instämmer inte alls           Instämmer inte             Varken eller               Instämmer        Instämmer helt 

 

Hur kunde Deplyftet ha ökat din motivation? 

 

Deplyftet har mött mina behov av utveckling inom området depression. 

 

Instämmer inte alls           Instämmer inte             Varken eller               Instämmer        Instämmer helt 

 

Hur kunde Deplyftet på ett bättre sätt ha mött dina behov av utveckling inom området depression? 
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