
Kursvärdering för UGL-kurs vecka nr 45 2017 
 

 

1. Hur uppfattar du kursen som helhet? 

 

Mycket värdefull 88 % 

Ganska värdefull 12 % 

Godtagbar  

Ej godtagbar  

Utan värde  

 

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan. 

 

● Kompetenta handledare och god grupp. Kanske för god grupp. Fanns ingen profil som 

skapade konflikter -> omvävande utveckling. 

● Den har gett mig många nya insikter i mitt agerande och i min syn på ledarskap. 

● Har tagit lärdom av att få vara med att utveckla en helt ny grupp. 

● 2 STORA insikter under fem dagar är mycket bra. PLUS en massa lärdomar. 

● Det är en väldigt genomtänkt och genomarbetad kurs där jag har lärt mig jättemycket. 

● Ökad självkännedom. Ökad kunskap om grupprocesser. 

● Den röda tråden genom kursen blir väldigt tydlig. Det är en häftig känsla. 

● Jag har verkligen fått en upplevelse i mitt lärande kopplat till metod. 

 

 

2. Hur bedömer du dina egna insatser under kursen 

 

Mycket värdefull 50 % 

Ganska värdefull 50 %  

Godtagbar     

Utan värde  

 

 

Ange dina viktigaste motiv till markeringen ovan. 

 

● Kom på det sista dagen. Har ju varit i omvälvande personlig utveckling det senaste 

året. 

● Jag skulle kunnat delat med mig av mina tankar/funderingar mer i början på veckan. 

● Jag har gjort mitt bästa och fått mycket feedback på mitt sätt som jag jobbat med. 

● Att bidra med kunskap och att arbeta för att nå i mål med våra uppgifter. 

● Utan min egen insats hade jag heller inte lärt mig så här mycket. Plus att min insats 

bidragit till övrigas upplevelse. 

● Man kan alltid ge lite till men jag har försökt hela tiden. 

● Fått bekräftelse från gruppen. 

● Jag har bidragit så mycket jag kunnat utifrån mina förutsättningar. 

● Klev in sent i gruppen med mig själv. 

 

 

 



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

 

● Feedback och gruppfaser. Tveklöst. 

● Förståelse för grupputvecklingsprocessen. 

● All feedback från gruppdeltagarna som jag kunnat jobba med. Sen alla värdefulla 

insikter hur man jobbar i en grupp och leder den. 

● Att de hur olikheter kan arbeta ihop sig till en grupp som arbetar mot samma mål. 

● Att den är upplevelsebaserad. 

● Att få insikter om att jag stänger ute mina känslor väldigt ofta. 

● Min ökade självkännedom. 

● Gruppmedlemmarna. Utan deltagandet från samtliga hade det inte blivit så bra. 

● Förstå gruppers utveckling och fått känna på de olika stadierna. Ökad tilltro till andra. 

 

 

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

 

● Inget! 

● Inget. Allt behövs! 

● För lite tid till egen reflektion. 

● Att jag inte kunnat reflektera nog. 

● Vet ej. 

● – 

● – 

● – 

● – 

 

 

5. Skulle du kunna rekommendera andra att gå UGL? 

 

Ja 100% 

Nej  

 

Varför? 

  

● Den bästa grupputbildningen jag gått! 

● Kunskap som alla människor behöver ta del av. 

● Oerhört utvecklande, svårt att inte lära sig något nytt. 

● Det har givit mig ofantligt mycket! 

● För att utvecklas på ett bra sätt som ledare. 

● Det har varit oerhört givande! 

● Alla behöver/borde få gå. 

 

  



6. Feedback till handledarna: 

 

● Jag är imponerad över er fingertoppskänsla kring vilka ”knappar” ni ska trycka på, hur 

ni ska skruva upp ångesten och den tajming ni gör detta med! 

● Ni har gjort detta så otroligt bra. 

● Otroligt professionella! Imponerande! 

● Mycket bra! 

● ***** You are my dream! 

● Gått många genom åren men klart bästa/balanserade handledarna hittills. 

● Mycket kompetenta och inspirerande! 

● Ni har deltagit lagom och stöttat gruppen i lagom dos men ändå bra. 

● Inget ”flummigt” utan kändes att ni hade gedigen kunskap för att förmedla innehållet. 

 

7. Övrigt 

 

● Bra mat, bra boende, bra lokaler. 

● Maten ***** 

● Tack! 

● STORT TACK! 


