Kursvärdering för ugl-kurs vecka 39 2013
Av tolv kursdeltagare har elva deltagare lämnat in kursvärderingen.
1. Hur uppfattar du kursen som helhet?
Mycket värdefull
Ganska värdefull
Godtagbar
Ej godtagbar
Utan värde

11
0
0
0
0

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan.
 Självkännedom + personlig utveckling, gruppdynamik, värdering, ledarskap och grupputveckling +utvecklingsplan.
 Kursen har gett många insikter både om mig själv och om min roll i grupp, grupper och
ledarskap.
 Jag har fått en helt ny förståelse av hur grupper fungerar.
 Jag har alla mina förväntningar uppfyllda. Gruppdynamik och feedback.
 Jag bedömer att jag har nått målen som jag satte upp för veckan och tror att jag har en god
grund att stå på för fortsatt utveckling.
 Bra med feedbackövningar.
 Bra pedagogiskt upplagt, bra handledare och material. Bra omgivningar. Dock jobbigt!!
 Verkligen upplevelsebaserat!
 Ökad självkännedom, bättre förståelse för gruppdynamikens händelser.
 Få förståelse av ämnet genom teori och praktik för fortsatt utveckling.
 Fått mycket tips och test om ledarskap och hur man är som människa och kanske även
varför.

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

4
5
1
0
0

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan.
 Fullt fokus och närvaro. Mycket lärorikt att se vad min roll, beteende påverkar andra i
olika situationer.
 Det jag gör påverkar hela gruppen så även om jag önskar att jag hade gjort mer så var det
jag gjorde värdefullt för hur gruppen fick möjlighet att öva.
 Jag har försökt att bidra så mycket som möjligt och varit ärlig och därmed har jag påverkat så mycket som jag har kunnat.
 Jag har följt riktlinjerna och deltagit aktivt.









Jag har bidragit efter min förmåga. Har ibland visat sig att jag har haft mindre förmåga än
jag har trott.
Möjligt att jag skulle kunnat kliva fram mer.
Jag tycker att jag har bidragit med mig själv och vågat utmanat. Hade dock spänt bågen
hårdare innan jag kom hit. Jag inser att gryppdynamik är starka saker.
Jag hade kunnat utmanat mer aktivt.
Försökt att aktivt vara med och delta, utmanat och riskerat.
Allas medverkan viktig, det påverkar gruppen som jag inte alltid har förstått.
Jag var flera gånger för tyst och eftertänksam.

3. Vad har du upplevt som mest värdefullt med kursen?
 Att uppleva och reflektera över saker i lugn och ro som jag aldrig gjort förut eller sett. Att
få ärlig feedback på olika områden. Jag har ringat in områden som jag har utvecklat mig
på under veckan samt en utvecklingsplan för framtiden.
 Alla praktiska övningar samt den feedback vi gett varandra.
 Att uppleva hur grupper fungerar rent praktiskt, genom de olika övningarna. Att ge och ta
feedback på ett bra sätt. Att förstå behovet av ledarskap och hur det bör se ut i olika situationer/stadier.
 Feedback från övriga deltagare.
 Feedbackövningar, backspegel, processgenomgångar. Att uppleva gruppdynamiken under
veckan.
 Feedbackövningar. Helheten av utbildningen.
 Allt egentligen. Svårt att nämna något exempel. Gruppövning, förståelse av gruppdynamik, ledarskap, feedback etc.
 Att den bygger på upplevelsen.
 Jag tar med mig en ökad kännedom om mig själv, hur grupper fungerar samt hur jag påverkar dem.
 Ökad självkännedom, nytt sätt att se på grupper och dess komplexitet och faser.
 Hur vi alla påverkar varandra i grupp.

4. Vad har du upplevt som minst förtjänstfullt med kursen?
 Vid några tillfällen har vi fallit utanför mallbilden och syften med kursen. Konflikter och
hantering av dessa har jag inte lärt mig så mycket om/utvecklat förståelse för.
 Inget jag kan peka på.
 Värderingar hur vi är mot varandra.
 Jag tycker att alla delar fyllde sina syften. När jag vid något tillfälle tyckte en instruktion
var otydlig så insåg jag sedan att det var för att påverka gruppen i en viss riktning.
 Inte så mycket konkret om hur man löser konfliktsituationer. Vilka minor man kan gå på
och hur man ska ta sig ur dem. Om det inte fungerar med feedbacken och personer fortsätter att vara längst ner i feedbacktrappan.
 Teorin eftersom jag redan har läst om det flesta. Men jag fick ändå en fördjupad förståelse
kring dem.
 Förstod inget av onsdagens backspegel – berörde mig ej. Dock nyttigt att uppleva vad
medlemmarna upplevt. Ev. skulle dock ledarna kliva in tidigare och ej låta de pågå så ofta.
 Inget.
 Skulle önskat lite mer fritid på kvällen men inser varför vi ej fått detta.




Inte så mycket, skulle velat gå lite mer in i konflikthantering, lite av den varan.
Skulle velat utnyttjat platsen Bohus-Malmön mer om möjligt.

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

11
0

Varför?
 Otroligt utvecklande kurs som alla borde gå!
 Unik situation att lära sig om mig själv och grupper, individuella beteenden och hur allt
detta påverkar mig/påverkar andra.
 Man lär dig mycket både om sig själv, gruppdynamik, behovet av ledarskap i olika situationer samt värderingars och konflikters betydelse.
 Bästa kurs jag har gått på. Otroligt många verktyg att arbeta med. Fått en väldigt tydlig
bild av vad jag bör förändra/förvalta/förbättra.
 Väldigt utvecklande kurs, bra i alla lägen oavsett vilken plats du är i livet.
 För att så många runt omkring drar nytta av det.
 Helhet över gruppens utveckling. Mycket praktiska verktyg kopplat till teori. Kunniga
ledare.
 Speciellt de jag jobbar med för att få en effektiv grupp + större förståelse för gruppdynamiken.
 För att den är så upplevelsebaserad. Inte bara teori utan betydligt mer AHA!
 För att få förståelse kring ledarskap alt. ledare och chef.
 Nyttigt med nya kollegor som ger feedback och att ta emot feedback. Vi känner ej
varandra = att man vågar.

6. Feedback till handledarna som du inte har lämnat tidigare:
 Den bästa och mest givande kurs jag har gått hittills.
 Tack för en extremt givande vecka.
 Mycket bra handledning, professionellt och tryggt. Samtidigt lättsamt när detta kändes
lägligt.
 Mycket bra arbete! Tydliga, behagliga och inspirerande.
 Mycket engagerande och kunniga bägge två. Väldig kunniga hur det är i det verkliga livet.
 Bra jobbat! Även om ni varit jobbiga :-)
 Tack! Ni har kompletterat varandra mycket bra. Upplever speciellt er rakhet och konkreta
utmaningar jag fått.
 Det har varit en mycket bra vecka. Hade kunnat vara intressant med personlig feedback
från handledarna. Också – utifrån er erfarenhet Tack för skjutsen.
 Tack för en mycket givande kurs.
 Upplever att Sven-Olof ibland gått lite för fort fram i resonemang och förklaringar till tex
uttryck.
 Tycker att det har varit bra. Lite raljerande ibland men tänker att det har varit ett syfte med
det.
 Mycket tydlig information och bra upplägg.

7. Övrigt
 Intressant att uppleva svårigheten i att få en grupp att dra åt samma håll och inte förstå
vart vi ska/bör/vill göra och hur trots att det samlats så många
kloka/smarta/handlingskraftiga personer i gruppen.
 Mycket utmattande vecka. Hade möjligen varit värdefullt med 15 minuters lunch varje
dag. För att hinna röra sig lite.
 God mat och bra service.

