
Kursvärdering för UGL-kurs vecka nr 35, 2019 
 

1. Hur uppfattar du kursen som helhet?  

 

Mycket värdefull 75% 

Ganska värdefull 25% 

Godtagbar - 

Ej godtagbar - 

Utan värde - 

 

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan. 
 

● Helhetsbild, praktiskt lärande, utmanande.  

● Det har varit en resa i det inre. Skapat oerhört många reflektioner, 

tankar m.m, samtidigt som jag fått massa lärdom i grupputveckling/ledarskap.  

● Personlig! Upplevelsebaserad inlärning tar inlärning till en helt annan nivå!  

● Jag har lärt mig mycket och jag har en del att lära och träna.  

● Den gav mig unika insikter och en djupare förståelse för mitt ledarskap. Feedback på mitt 

beteende som jag kan använda i fortsatt utveckling.  

● Mycket viktiga självinsikter. Förstår att det hindrat mig i relationer, karriären och privat.  

● Jag har verkligen fått insikt i hur jag upplevs och har fått verktyg som jag kan använda mig 

av i mitt liv. KURSEN ÖVERTRÄFFAR MINA FÖRVÄNTNINGAR MED 

HÄSTLÄNGDER! 

● Att leva i processer som man samtidigt studerar är oerhört spännande och gör att jag minns 

och bättre kan applicera kunskapen på min verklighet. Hela upplägget är så genomtänkt – 

sammansättningen av gruppen handledarna och alla detaljer. 

● - 

 

 

2. Hur bedömer du dina egna insatser under kursen? 

 

Mycket värdefull - 

Ganska värdefull 50% 

Godtagbar 50% 

Ej godtagbar - 

Utan värde - 
 

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan. 
 

● Jag har tagit steg men behöver fortsätta i mitt jobb.  

● Tappade bort mig själv i mitten av veckan.  

● Mina handlingar har varit relativt begränsade, framförallt till en början. Jag hoppas att det 

märktes lite mer aktivitet under torsdagen och fredagen.  

● Kunde ha pratat mer. 



● Vågat tala om mina svagheter, varit ärlig i utvecklande feedback till andra.  

● Jag försöker vara aktiv –> konstant! 

● Jag skulle vågat mer, tidigare, jag hoppas att min medverkan bidragit positivt till gruppen. 

● Det är lätt att i efterhand tänka att jag kunde ha agerat annorlunda men det säger ju också 

något om mig att jag gjorde som jag gjorde och även det är en insikt. Såklart kunde jag ha 

släppt på ”bromsen”. 

● - 

 

 

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

● Teori – praktik – lärande. Tid att förstå. Utmanande frågor. Utmanande uppgifter. 

Handledare – gott jobbat.  

● Att den har handlat om hela gruppen lika mycket som om individer i gruppen.  

● Feedbacken från kursdeltagarna.  

● Jag har fått insikter i mitt egna beteende. Större förståelse för hur mitt agerande påverkar 

människorna omkring mig.  

● Sett vad jag måste vidareutveckla + bearbeta. Lärt mig av andra och av att se alla brister, 

styrkor och utveckling under veckan.  

● Processen från start till mål och hur ni handledare mycket imponerande höll i taktpinnen = 

helheten är min mest värdefulla upplevelse.  

● Hela veckan.  

● Att få se gruppdynamiken, processen och var och ens inverkan på den. 

●  

 

 

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

• Långa dagar 

• Målpilens betydelse gick upp för mig först dag 3. 

• Svårt att svara på 

• Kan inte nämna något 

• - 

• - 

• - 

• - 

• - 

 

 

5. Skulle du kunna rekommendera andra att gå UGL? 

 

Ja 100%* 

Nej  
 

 

Varför? 
 

● Man får utmana sig själv, träna på sina svagheter om man är öppen för det, får feedback, 

verktyg och fakta om gruppers utveckling.  



● Har varit väldigt nyttigt, både kopplat till privatlivet och arbetslivet.  

● Ett bra sätt att lära om man vill utveckla förståelsen för grupp och ledarskap. 

● Den ger insikter på djupet!  

● Alla ledare bör med jämna mellanrum ifrågasätta sig själva.  

● För att jag anser att den har möjlighet att skapa varaktig förbättring. 

● Vi behöver alla ta del av vad UGL har att ge. 

● Alla agerar i gruppsammanhang i någon form. Kunskapen öppnar ens ögon. 

● - 

 

 

6. Feedback till handledarna:  
 

● Ni har utmanat och varit ärliga, vilket varit viktigt för utvecklingen både på individ- och 

gruppnivå.  

● När jag var som känsligast var det viktigt med bekräftelse. Jag älskar den personliga 

feedbacken jag fick av er. 

● Det är få saker jag uppskattar så mycket som att möta människor som är kanonduktiga på 

sitt jobb. Imponerande!  

● Bra jobbat! + Upplägget.  

● Ni är awesome! (och jäkligt jobbiga!) ☺<3  

● Ni är fantastiska! Tack! Jag skulle behöva ta med mig er hem i vardagen några månader.  

● Ni var så bra och kompletterar varandra så väl! Jag upplevde att det blev fokus på vissa 

deltagare. 

 

 

7. Övrigt 
 

● Jag är tacksam över att ni har investerat så mycket tankekraft i mig. TACK!  

● Vinet på torsdagen smakade oerhört bra! Tack för veckan – har med mig massa härifrån.  

● TACK! 

● Mycket fin miljö. 

● – 

● – 

● – 

● – 

● – 
 


