Kursvärdering för UGL-kurs vecka nr 24 2017
1. Hur uppfattar du kursen som helhet?
Mycket värdefull
Ganska värdefull
Godtagbar
Ej godtagbar
Utan värde

87,5 %
12,5 %

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jag lärde mig saker som jag inte funderat över att jag skulle lära mig.
Fanns endast två alternativ, 1 eller 10. Jag valde 10. Bra nulägesmöjlighet att veta var jag står i
förhållande till andra - bättre självinsikt.
Upplevelsebaserad inlärning är oslagbart! Givetvis bidrar 12 år utan ledarutbildning, en
mycket bra grupp och att utbildningen var i Sverige till den positiva känslan!
“Upplevelsebaserad inlärning” - skiljer sig från andra kurser som jag har tagit.
Jag fick starka upplevelser - lär mig mer!
Många AHA-upplevelser som jag tror kan göra mig till en bättre ledare/kollega och person.
Så värdefullt att få vara med om att ingå i en grupp och “vandra” genom de olika
utvecklingsstadierna i kombination med teoretiska modeller.
Detta har gett mig möjligheten att växla upp som ledare. Jag har redan märkt och hört från
andra i gruppen att jag är på gång. Gasa!
Få en förståelse och insikt hur man startar en grupp och driver gruppen framåt.

2. Hur bedömer du dina egna insatser under kursen
Mycket värdefull
Ganska värdefull
Godtagbar
Utan värde

37,5 %
50 %
12,5 %

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan.
●
●
●
●
●

Klarade att hålla mig fokuserad under hela kursen (mer eller mindre) och försökte vara öppen
och bidra till gruppen.
Genom den feedback jag fått av gruppmedlemmar under veckan. även genom att jag vågat
prova under veckan.
Kursen kräver mycket engagemang, Tycker att jag bidragit mycket till gruppen och tagit till
mig feedback.
Vi hade ej nått nivå 3 om jag fallit utanför gruppen.
I och med att jag gav allt, så tror jag att andra påverkas av det.

●
●
●

Kunde tagit mera plats.
Jag har gått in med ett stort engagemang i uppgifterna. Fick en liten dipp när jag tog åt mig av
några kommentarer. Först backade jag, och sedan lärde jag mig av det och fortsatte ta den
plats jag ville ha.
Jag började lite försiktigt men det känns som jag ändå kom i mål. Detta trots att jag inte innan
visste var målet var.

3. Vad har du upplevt som mest värdefullt med kursen?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fångvaktarnas “liknande” med gruppen att själv komma fram till slutsatser/insikt.
“Magic”.
Det är delarna som skapar en helhet. Genom att jag och mina gruppmedlemmar är med så ökar
min förståelse av grupputveckling och de olika processerna.
Redskap för att gå mellan de olika stegen. Bättre förståelse för mig själv i grupp.
Förståelsen av värdet av att vara tyst vid lämpliga tillfällen.
Alla skarpa övningar. De blev mycket värdefulla då alla gruppmedlemmar tog dem på allvar!
Min osäkerhet om “hur det funkar i Sverige” har suddats ut.
Upplevelsen av att vara med om en grupp som utvecklas och uppleva de tydliga
utvecklingsstegen.
“Upplevelsebaserad inlärning”. Jag tycker mig känna igen många situationer i grupparbetena
från verkligheten (jobbet). Värdefullt att uppleva dem själv på detta sättet. Intressant att se
vilka beteenden de framkallar i mig.
Alla nya intryck.
Vikten av reflektion! Fått ögonen öppnade för att det finns många sätt som kan vara bra för att
nå framgång - ej ett bästa sätt! Även vikten av gruppdynamikstänk, aktivt lyssnande och
girafftänk!

4. Vad har du upplevt som minst värdefullt med kursen?
●
●
●
●
●
●
●
●

Diskussioner om intro- och extrovert. Identifierat gruppdeltagarna utifrån dessa utan att få mer
förklaring om vad som ligger bakom. Det dök upp ganska ofta och känns som ett viktigt ämne.
Viss förvirring kring om man (jag) bör skriva ner en modell om jag vill ha den med mig eller
om den sedan kommer delas ut.
Ken ej säga något negativt!
-

5. Skulle du kunna rekommendera andra att gå UGL?
Ja
Nej

100 %

Varför?
●

Nog första utbildningen som “sitter kvar”. Internat!

●
●
●
●
●
●
●

För att jag tror att jag kommer få ett bättre liv för att jag gått den här kursen.
Otroligt viktigt med AHA-upplevelser.
En god investering i personlig utveckling. Inte bara till nytta främst för egen del, men även i
förhållande till andra både privat och i arbetet.
Att förstå detta är antagligen en förutsättning för att utvecklas till en bra ledare även om det
finns andra kurser.
Så utvecklande för min personlighet.
Upplevelse!
Lärorikt! Mycket fokus på dig själv under en vecka som man annars inte får/har tiden till.
Jättebra för de som jobbar i en “teknisk miljö” och inom projektledning.

6. Feedback till handledarna:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ni är bäst!
Helt fantastiska! Så underbara och ett bra team.
Mycket kompetenta i det ni gör! Upplevde professionalism och mycket tung kunskap. Ni
kompletterar varandra!
Imponerande att övningarna träffar så rätt i vad gruppen behövde. Blev lite hämmad på
tisdagen utifrån kommentarer som fälldes på måndagen. Jag önskar att jag tog upp detta
tidigare men efter att det togs upp kändes det utagerat och fick mig att växa.
Jag upplever ibland att instruktioner och frågor varit väldigt öppna och det har varit svårt att
veta syftet (Vi kanske borde frågat mer när vi inte förstod?)
Fortsätt med det Ni gör! Gör mer av detta! Så välbehövligt för många.
Innan man delar in en grupp i introvert/extrovert kan man förklara att det är neutrala begrepp
från Myers & Briggs då det i Sverige finns en fördom om introverta människor.
-

7. Övrigt
●
●
●
●
●
●

TACK!
Bra att vara på en ö! Fin inkvartering med god mat och service. Det behövs när man jobbar så
intensivt.
Fin omgivning och konferensanläggning!
Jag är otroligt glad över att få ha gått kursen och jag har lärt mig för livet!
En underbar plats för UGL. Trevliga och utvecklande promenader i olika gruppstorlekar.
Fantastiskt boende och all underbar mat! Kanonservice - TACK för en kanonvecka!

