
 

   
 

SDF och CNV:s workshop Gemensam sak, SLU Ultuna 26 november, 2018. 

UTVÄRDERING 
N = 22 

1. Hur har dina förväntningar på workshopen infriats? (markera: 1 = dåligt, 5 = utmärkt) 

 

1 2 3 4 5 medel= 4,3 

Ev. kommentar: 

”Över förväntan. MKT kraftfullt och helt igenom förankrade vettigheter. Trevlig atmosfär och känsla av 
tillsammanshet.” 

”Nya verktyg vid möte med elever och guidedeltagare.” 

”Jag hade inte så mycket förväntningar då beskrivningen av workshopen var lite luddig, men det var 
ungefär som jag tänkt mig.” 

”Jag har fått nya tankar och idéer och infallsvinklar.” 

”Vill hinna med mer. Två dagar? Jättebra att få bli medveten om värderingarna, att få en modell att 
använda priming och framing. Var ej medveten om det tidigare.” 

”Jag skulle vilja komma längre. Hur möter jag människor som inte reflekterar över sitt flygande tex 
(som jag tror inte reflekterar.).” 

”Hade inte så klara förväntningar.” 

”Kom helt utan förväntningar och känner mig inspirerad.” 

”Hade inte några särskilda förväntningar på dagen mer än att lära mig mer olika exempel på 
värderingar för omställning, vilket infriades.” 

”Jätteintressant! Många nya infallsvinklar som kommer att ge mig nya metoder, men som också stärkt 
mig i att jag redan nu gör något rätt.” 

 

 

2. Ditt helhetsintryck av dagen (markera: 1 = dåligt, 5 = utmärkt) 

 

1 2 3 4 5 medel= 4,3 

Ev. kommentar: 

”Bra längd på passen. Smart och bra med promenad. Trevliga lokaler. Lätt att resa långt med tåg och 
buss. Bra material och föreläsning. Trevlig, gynnsam, inkluderande atmosfär. Bra punktlighet.”



 
   

 

”Bottnar i bra resonemang och hänvisar till stora undersökningar. Väl underbyggt. Förklarar ’hur 
människor fungerar’.” 

”Hade kunnat vara mer konkret och tydlig.” 

”Bra diskussioner och god fika.” 

”Ibland gick föreläsningen lite fort, tex. på ord radikal – innovativ. Här hade vi kunnat ta 5-10 minuters 
diskussion.” 

 

3. Vad var särskilt bra med workshopen?  

”Bra information, bra övningar som var konkreta och stimulerande. Bra förankring av övningarna och 
det de producerade i informationen innan och efter. Trevligt!” 

”Blandningen av föredrag och gruppdiskussioner.” 

”Föreläsningar på förmiddagen.” 

”Bra med mycket reflektionsövningar. Plus för promenad. Skönt att ha gott om tid.” 

”Många grupp-/parövningar där man får ta del av andras tankar.” 

”Väcker många tankar. Intressant att tala med andra kursdeltagare. Kul övningar!” 

”Grupparbeten och samtal med de andra deltagarna. Att det blir en bra mix när man behöver samtala 
med människor man inte har träffat förut. Inspirerande!” 

”Pella! Att Pella så tydligtvär förankrad i det hon gör, att det finns en tyngd bakom det hon förmedlar.” 

”Tankeväckande kring hur man kan bygga upp sin kommunikation.” 

”Att få reflektera över sina egna värderingar och hur jag styrs av dem.” 

”Bra energi i gruppen, Pellas engagemang.” 

”Tankeväckande.” 

”Bra diskussionstid. Testa sina idéer. Nya grepp” 

”Bra med diskussioner.” 

”Att sitta i mindre grupper. Kombinera promenad och workshop.” 

”Egen reflektion under tiden, bra med exempel.” 

Högt i tak, kreativt, nya tankar, bra möten med andra deltagare.” 

”Få ord på det jag faktiskt till stor del gör idag. Få bekräftelse att jag är på rätt väg i min 
naturvägledning.” 

”Exempel, ordna tankar, teoretisk kunskap om socialpsykologi.” 

 

4. Vad var mindre bra med workshopen?  

”Gärna lite mer ute i solen (om och när det är sol.” 

”Post it-lapps övningen var lite väl svår och ’luddig’ för mig personligen.” 

”Kunde ha varit ännu mer praktiskt – hur gör man? Men nu får vi fundera vidare själva och det är ju i 
och för sig bra!” 



 
   

”Hade varit bra med vissa bilder i presentationen för att kunna anteckna runt dessa under dagen.” 

”Fler frågor än svar.” 

”Tankeväckande resonemang som visar på nya infallsvinklar i mitt arbete.” 

”Försök göra den mera ’svensk’. Ibland krångliga engelska ord.” 

”Jag har sovit för lite i natt ” 

”Svårt att vara kreativ och formulera uttryck på kommando. Men det blev bra exempel ändå.” 

”Kunde varit lite högre tempo. I övrigt bra.” 

”Mer tid. (1/2 dag till?)” 

”Jag borde varit mer förberedd och påläst.” 

”En ordlista hade varit bra.” 

 

5. Synpunkter på innehåll? (T.ex. teori, övningar, upplägg, genomförande, omfattning, kursledning) 

”MKT bra!” 

”Bra balans.” 

”Jättebra kursledning och föreläsningar.” 

”En rolig och inspirerande dag.” 

”Jag saknade error-bas på staplarna. Att två värden är olika är inte samma sak som att det finns en 
signifikant skillnad mellan grupper.” 

”Bra upplägg med variation! Det tenderar att bli väldigt tröttsamt annars, men här var en bra mix.” 

”Bra med snabba växlingar mellan olika arbetsmoment. Suveränt att vi fick komma ut en stund mitt på 
dagen.” 

”Bra blandning med diskussion, övning, föreläsning.” 

”Bra blandning på föreläsningar, stora och små gruppövningar.” 

”Bra blandning. Pella är otroligt inspirerande. Skulle vilja ha ett steg 2, ännu mer konkret, även om jag 
förstår att det inte är så enkelt. Kanske diskutera utifrån konkreta situationer” 

”Mycket bra inledning med röda/gröna pluppar” (Värderingskartan.) 

”Kändes bra. Gärna en längre tid i uterummet-naturen.” 

”Bra.” 

”Bra, men kunde kanske varit lite mer strukturerad. Men jag gillade den filosofiska aspekten också tex. 
promenaden.” 

”Hade kunnat ha ex. ½ dag till för att gå ännu mer i på teori och praktiska exempel.” 

”Bra blandning teori och egna övningar. Övningarna passade bra ihop med teorin.” 

”Bra blandning. Skönt med promenad.” 

 

 



 
   

6. Synpunkter på organisation, plats, veckodagar, information, mat osv.? 

”Bra!” 

”Trevlig lokal men gärna lite mer ute.” 

”Bra!” 

”Bra! God mat.” 

” ’Långt’ till toaletten Men i övrigt bra lokal och god mat och fika.” 

”Måndagar inte bästa dagen (start på veckan). Önskar onsdag – torsdag. Annars topp!” 

”Bra!” 

”Bra, gärna 2 dagars workshop för att kunna ta mer praktisk implementering av teorin. Få testa det 
hela liksom.” 

”Maten är jättegod här! Bra att den är vegetarisk. Bra om ni kan jobba för att få en bredare målgrupp. 
Nu mycket djurparksfolk och jag som kommer från en Länsstyrelse kände mig som en katt bland 
hermeliner. Inget större problem, men fler skulle behöva få denna workshop och man kanske tror att 
den är för just djurparksfolk.” 

”Bra tid på året, när det är lugnare i mitt jobb.” 

”Maten var inte jättekul. Lite dressing till salladen och lite mer sallad hade varit toppen!” 

”Bra.” 

”Bra!” 

”Nej.” 

”Bra blandning med folk från olika organisationer.” 

”Bra! lite sent att sluta 17 för att hinna med tåg.” 

”Mycket bra! Bra lokaler, god mat och fika. Härlig blandning på deltagarna.” 

 

7. Vad tar du främst med dig från workshopen? 

”KUNSKAP som jag vill föra vidare. En djupare förankrad insikt om varför jag nåtts så bra av och så 
mycket stärkts av kommunikation på tex. Länsstyrelsen/Naturvårdsverkets vykort etc. som jag fattar 
NU var för att de baserades på INRE värderingar. STYRKT i att arbeta så själv. (Ibland vacklar en i 
kompassen fast att en naturglit gillat den stilen utan att veta varför.) 

”Ord har betydelse.” 

”Hur jag skall kunna arbeta med att nå ut mycket bättre till min målgrupp. Nya idéer och tankar.” 

”Att utnyttja värderingar strategiskt. Att jag kanske inte når alla men det kan spridas!” 

”Att tänka i inre värderingar i allt ?!) jag förmedlar..” 

”Tydligt ramverk/teori om värderingar.” 

”Betydelsen av värderingar i vår kommunikation.” 

”Skillnaden inre och yttre värderingar. Att inte prata om hot.” 

”Priming och framing. Många tankar och funderingar. Inspirerande.” 



 
   

”Att kommunicera medvetet kring värderingar.” 

”Hur vi kan använda inre värderingar i att kommunicera vårt budskap bättre.” 

”Att ämnet fungerar som en tanke att ha med i sin egen vardag – medvetenhet.” 

Tankar kring kommunikation.” 

”Att jag/vi ska integrera värderingsspråk bättre i vår kommunikation. Inte stereotypisera vår målgrupp 
så mkt.” 

”Priming hur viktigt det är.” 

”Mjuka värderingar för att kommunicera /bjuda in till föredrag/temadagar etc.” 

”Skippa jargongen!” 

Att det som jag hittills sett som ’fluff’ inte alls är det, utan det ska jag fortsätta att trycka på och 
använda i ännu högre grad.” 

”Att jag gör något bra och viktigt i mitt arbete och att jag nu fått fler och nya verktyg att arbeta med.” 

”Stärkt i de tankar som redan funnes. Bra exempel.” 

 

8. Hur användbar känns workshopen för din verksamhet? (1 = ej användbar, 5 = mycket användbar) 

 

1 2 3 4 5 medel= 4,4 

Ev. kommentar: (T.ex. vad skulle krävas för att du skulle kunna använda dig av kursens innehåll i ditt 
arbete?) 

”Kan en få tillgång till materialet? Kan en få ha kontakt för att förankra inför sina kolleger, etc.?” 

”Jag behöver ’analysera’ vår verksamhet och smälta alla nya idéer (från idag) och sedan kan man 
använda dessa förhållningssätt för att kunna nå ut till vår målgrupp på ett bättre sätt.” 

”Jag hoppas kunna använda detta.!” 

”Jag var nog den udda fågeln med en annan målgrupp än de andra.” 

”Lite mer stöd i att använda dem i praktiken, mer kreativa exempel att lära sig av.” 

”Liten svårighet statlig myndighet värderingsfri?” 

”Ev. lite mer tid för att spåna tillsammans på hur man kan göra.” 

 
9. Önskemål om aktiviteter från CNV? 

”Översätta materialet och tydliggöra tillgängligheten till det till aktörer som jobbar med frågorna? (I 
ännu större utsträckning) Distribuera det till oss aktörer?  Så att det kan användas och fortplanta 
sig.” 

”Fältlitteratur om ’natur’.” 

”Mer material. Men är dåligt insatt idag.” 

”Är tyvärr lite för dåligt insatt i verksamheten från början” 



 
   

”Kortversion av Common Cause på svenska.” 

”Kanske ytterligare en mer praktisk workshop kring detta, med guidning i naturmiljö?” 

”Ta in sådan här punkt i samband med naturumträff!” 

 
10. Övriga synpunkter, reflektioner, idéer:  

Tack! 

”Bra och givande kurs! Om än lite flummig! ! Jättebra.” 

”Tack för en härlig dag.” 

”Har tidigare gått Att skriva om natur. Då fick vi hemuppgifter som skulle presenteras 2 veckor senare. 
Det var mycket givande och skulle förmodligen kunna appliceras på detta ämne också.” 

”Tack för en toppendag!” 

”Nöjd med dagen.” 

 

Namn (frivilligt): 

Tack för din återkoppling! /CNV 


	Namn (frivilligt):

