
Kursvärdering för UGL-kurs vecka nr 10, 2019 
 

 

1. Hur uppfattar du kursen som helhet?  

 
Mycket värdefull  89% 

Ganska värdefull  11% 

Godtagbar - 

Ej godtagbar - 

Utan värde - 

 

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan. 

 
● Att jag har fått verktyg och kan nu fortsätta att arbeta vidare.  

● Satte ett något lägre betyg än 10 enbart pga. att jag tyckt vi höll på för länge på kvällarna. 

Kvällsövningen fick inte samma fokus då man var trött. Kursen gav mig mycket.  

● Att först få exponeras för gruppens utveckling och sedan få den förklarad steg för steg gav 

insikter. Att få utvecklande feedback. Uppmuntran att öva var värdefull.  

● Fick mycket kunskap!  

● Jag har fått utveckla mig mot alla mina mål jag satte upp. Vi har berört alla områden jag 

ville utvecklas inom.  

● Ger insikter i sig själv. Ger insikter hur man integrerar med andra.  

● Den har givit mig verktyg att arbeta med, både på det personliga planet och gruppvis.  

● Bra process! 

● Självkännedom, grupputveckling, feedback.  

 

 

2. Hur bedömer du dina egna insatser under kursen 

 
Mycket värdefull 22% 

Ganska värdefull 78% 

Godtagbar    - 

Ej godtagbar - 

Utan värde - 

 

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan. 
 

● I små grupper var mina insatser mer aktiv. I stora gruppen växte jag in i gruppen under 

veckan. 

● Jag har gått utanför min comfort zone. Jag har deltagit aktivt i alla delar och delar med mig 

av mina synpunkter och upplevelser.  

● Jag har deltagit i tanke och handling, vågat gå utanför mina ramar.  

● Varit aktiv och lärt mig mycket genom detta. Testat olika personligheter och varit utanför 

min comfort zone.  

● Jag fick till mig mycket information.  

● Jag försökte verkligen delta och med facit i hand vågat mer. Detta är ju ett träningsläger.  



● Delade med mig av reflektioner till gruppen.  

● Bidrag med att skapa diskussion genom att markera min ståndpunkt tydligt.  

● Jag har fokuserat på uppgifterna.  

 

 

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

 
● Feedback - samtalsträningen!  

● Att få uppleva alla stadier i grupputvecklingen och få reflektera kring dessa och få 

konkreta exempel på hur vi faktiskt betedde oss och agerade i varje fas.  

● Se fråga 1:  Att först få exponeras för gruppens utveckling och sedan få den förklarad steg 

för steg gav insikter. Att få utvecklande feedback. Uppmuntran att öva var värdefull.  

● Ge och ta feedback. 

● Mer insikt om mitt beteende och hur det uppfattats av andra. Praktiska övningar där man 

kan testa metoder. Feedbacktrappan!  

● Helheten 

● Övningarna, aktivt lyssnande! 

● Feedback.  

● Att vi inte duckat för det svåra. Diverse nycklar, såsom JAG-budskapet.  

 

 

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

 
• Jag tyckte inte att det fanns något som var mindre värdefullt.  

• Inget!  

• Ibland otydliga instruktioner som gjorde mig frustrerad men samtidigt förstår jag i 

efterhand att det var syftet.  

• ”Det aktiva lyssnandet” – här hade jag önskat lite mer uppföljning.  

• Vädret. Jag hade önskat en minut eller två egen reflektion efter varje feedback.  

• De långa dagarna.  

• För många timmar och för intensivt.  

• - 

• - 

 

 

5. Skulle du kunna rekommendera andra att gå UGL? 
 

Ja 100% 

Nej  

 

Varför? 
 

● Väldigt givande och utvecklande.  

● Självinsikt är viktigt och det har jag fått här. Uppskattar det upplevelsebaserade lärandet.  

● Ju fler som går kursen, desto bättre arbetsklimat tror jag vi får, effektivare grupper och 

bättre ledare.  

● Personlig utveckling.  

● Alla som har en chefs- eller ledarposition borde gå UGL. Detta är viktig kunskap som alla 

ledare borde ha.  



● Gruppdynamik och samtal i små och större grupper var givande.  

● Framförallt att få en vetskap om hur mitt beteende uppfattas av andra i positiv och negativ 

riktning och vad man kan göra åt det och få verktyg.   

● Mycket kunskap om hantering av ledarskap.  

● - 

 

 

6. Feedback till handledarna:  
 

● Gillar samspelet mellan er.  

● Mycket kompetenta och samspelta. 

● Otroligt kunniga. Bidrog till en fantastiskt bra och lärorik vecka.  

● Jag kände stor tillförsikt (baserat på handledarnas lugn och trygghet och långa erfarenhet. 

Så professionella!!!) att jag skulle lära mig mycket om mig själv och gruppers utveckling 

under veckan, även om jag stundtals inte fattat vad vi höll på med.  

● Tycker att handledarna var tydliga, gick in i gruppen när det behövdes. Jag kände mig lugn 

och trygg under deras handledning. Humor har en viktig plats, och att vi fick skratta 

tillsammans.  

● Bra jobbat! 

● Långa dagar och få pauser.  

● - 

● - 

 

 

7. Övrigt 
 

● Tack för lektionen!  

● KRAM!  

● Tacksam för tfn-samtalet veckan innan med tipset att läsa utvärderingar. Kunde gärna ha 

fått info att det är ett ”träningsläger” – så bra beskrivande ord.  

● En trevlig miljö att vistas i och värdarna för stället hade fantastisk service.  

● Fler kortare övningar. Mer input från handledare till individer mellan t.ex. påpeka konflikt 

jag undvek, sen ny chans att inte undvika.  

● Mycket värdefull kunskap som jag kan använda i olika gruppaktiviteter.  

● - 

● - 

● - 


