
Kursvärdering för UGL-kurs vecka nr 21, 2021 
 

1. Hur uppfattar du kursen som helhet?  

 

Mycket värdefull 71% 

Ganska värdefull 29% 

Godtagbar - 

Ej godtagbar - 

Utan värde - 

 

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan. 
 

● Att lära sig om sig själv. 

● 8 - 10 AHA-upplevelser. 

● Jag har totalt missat värdet i att ha konflikter och vad de resulterar i (eller kan resultera i 

alla fall). 

● De verktyg jag fick, utmaningarna och resultatet av dem. 

● Utifrån fakta fick jag en betydligt bättre förståelse kring hur mina egna och andras 

känslor/värderingar/humör e.t.c. påverkar en grupp och hur vi beter oss i gruppen kopplat 

till vilket stadie gruppen befinner sig i. 

● Fått nya insikter. Utvecklat mig själv. Ser äntligen gruppens totala förmåga som något 

värdefullt. 

● Jag vet inte vad, men jag hade förväntat mig mer. Vet inte heller varför. Borde tagit mer 

ansvar för mig själv och del av gruppen = handlat efter instinkter. 

 

 

2. Hur bedömer du dina egna insatser under kursen? 

 

Mycket värdefull 29% 

Ganska värdefull 29% 

Godtagbar 29% 

Ej godtagbar 13% 

Utan värde - 
 

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan. 
 

● Jag har absolut bidragit. Men jag var för fokuserad på att följa processen så jag följde med 

grupp/ledare mer än vad jag brukar och glömde bort att agera så som jag borde/kan. 

● Hade flera chanser att ”hjälpa” gruppen nå förbi stadie II genom konfliktskapande men 

insåg inte detta förrän för sent. 

● Bättre egen analys av innehållet kunde gett gruppen betydligt mer. 

● Tyst, motiverad. 

● Jag har försökt ta till mig allt som vi gjort, utmanat mig att möta alla känslor och tankar. 

● Jag bidrog till där vi hamnade. Utan mig – ingen grupp. 

● Har varit mig själv hela tiden och tagit till mig feedback och kunskap och insikter. 



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

 
● JAG-budskapet tillsammans med feedback. 

● Att jag lärt mig så mycket om mig själv som person som jag kommer att jobba med otroligt 

mycket både privat och i arbetslivet. 

● Bekräftelsen att HUR vi kommunicerar och att vi gör det är avgörande för 

grupputveckling. 

● Att en grupp främlingar kan bli en sådan grupp som vi blev är otroligt intressant. Det jag 

lärt mig den här veckan är oerhört värdefullt för mig som både person och ledare. 

Responsen och feedbacken från deltagarna har varit grym. 

● Feedback. Både att få och ge. 

● Förstå underliggande orsaker till gruppers stadier och hur dessa förändras p.g.a. känslor, 

värderingar och ledarskap.  

● Processdelarna och samtalen däri. Backspeglarna har bidragit mycket. 

 

 

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

• Jag gillar ju även teori och hade gärna knutit ihop våra olika beteenden/uppgifterna med 

teori ännu mer. Utifrån de begränsningar som finns (tid) och att vi alla är olika så var den 

balansen bra som den var. 

• Med facit av utfall så önskar jag att handledarna ”styrt upp” lite tydligare för att få mer 

effekt då gruppen inte själv tryckte på. 

• Svårt, finns inget mindre värdefullt, men kanske saker som jag tagit till mig mindre. 

• Inget, jag tycker allt hänger ihop. 

• Inget. 

• Inget. 

• Lite kort om tid dag 5. 

 

 

5. Skulle du kunna rekommendera andra att gå UGL? 

 

Ja 100% 

Nej  
 

Varför? 

 
● En fantastisk och läskig livsresa. 

● Upplevelsen av alla AHA som kommit under veckan. 

● En fantastisk möjlighet att utvecklas, både som person och potentiell ledare. 

● Jag tror att det finns något för alla att ta del av. Tror även att ju fler inom samma 

organisation som gått den desto mer kan individer och organisationer dra nytta av den. 

● För att jag lärt mycket om mig själv + fått verktyg för att bli en bättre ledare med mer 

självinsikt. 

● Detta behöver alla. 

● Ser redan flera på min arbetsplats som behöver det, ex min nuvarande chef men även ett 

flertal kollegor. 

 

 



6. Feedback till handledarna:  
 

● Bra jobbat! Fortsätt så som ni gör idag! 

● Proffsigt! Följsamma ledare som med tydlighet har lett oss dit dom ville. Mycket 

imponerad över all kunskap. 

● Bra. 

● Fin dans mellan er, märks att ni arbetat länge tillsammans.  

● Ni kompletterar verkligen varandra -> tillsammans upplever jag att ni har synergi. 

● Inte tala i mun på varandra, avbryta varandra. 

● AC: ta mer plats 😊 

 

 

7. Övrigt 
 

● Jättespännande upplevelse på en fantastisk plats! Tacksam för allt jag fått lära mig i 

veckan. Nu ska jag hem och smälta allt. 

● Tack för denna resa genom livets ”läskiga” bana. Är så glad för denna vecka, att få denna 

möjlighet. 

● Jag ser att en individuell återkoppling från er, efter kursen är slut, också som värdefull. 

Vad har ni sett som jag kan/bör tänka på? 


