
SYFTE
UGL:s övergripande syfte är att deltagarna skall kunna 
bli effektivare som ledare och som medarbetare.  UGL 
bygger på upplevelsebaserad inlärning där kursdelta-
garna går igenom en följd av enskilda och gemensam-
ma uppgifter. Efter genomförandet av uppgifterna, sker 
reflektion av upplevelserna och dessa diskuteras till-
sammans i gruppen. 

UGL syftar till att ge reflektionsverktyg för hur jag själv 
påverkas av och påverkar andra, i en arbetssituation och 
handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, 
vad som händer i gruppen under utvecklingens gång 
och vad som främjar respektive hämmar en positiv ut-
veckling. 

Kursen handlar även om ledarskapets möjligheter och 
problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling. 
Vad är det som underlättar respektive försvårar uppgif-
tens lösande och gruppens utveckling ur ett ledarper-
spektiv? Detta sker i UGL genom att man själv får upple-
va situationer som speglar gruppdynamik och att i dem 
förstå sin egen roll

Utveckling av Grupp och Ledare 
Denna kurs ger dig unika kunskaper i grupprocesser, ledarskap, medarbetarskap och personlig utveckling.
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Anita Krantz
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anita.krantz@projekthantering.se 

Ledarskap & Projekthantering Sverige AB
Almvägen 13 
372 53 Kallinge

MÅLSÄTTNING/KURSINNEHÅLL
• Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp 
• Hantera och förstå konflikter 
• Kunna kommunicera direkt och klart 
• Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå 
• Kunna ta och ge utvecklande feedback 
• Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledar-

skap 
• Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling 

och det egna förhållningssättet relaterat till dessa 
• Förstå att det finns behov av olika ledarstilar 

ÖVRIGT 
Kursen genomförs i internatform med fyra övernattningar, mån-
dag-fredag. 

Kursen kräver fullständig närvaro måndag-fredag, mån-
dag-torsdag även kvällstid.

Minst 8 deltagare och max 12 deltagare.



Utveckling av Grupp och Ledare
Om företaget
Vi är ett företag med professionella utbildare som dagligen ar-
betar och utbildar i projekt och ledarskap. Vi är specialister och 
unika inom respektive kunskapsområde och tillhör Sveriges le-
dande inom branschen. Vi har tillsammans utbildat över 1500 
personer som har certifierat sig på nivå B, C och D enligt IPMA:s 
ramverk hos Svenskt Projektforum, vilket är absolut flest av alla 
utbildningsföretagen i Sverige. 

Anpassade utbildningar
Projektivitet*
Vi kommer att jobba med det kunderna efterfrågar. Det-
ta gör vi genom att mäta projektmognad. Resultatet vi 
gemensamt tar fram arbetar vi systematiskt igenom i 
samarbete med kunden. 

• Projektledare inom alla branscher (specialist-
utbildningar för projektledare inom IT, Produktion, 
Verksamhetsutveckling)

• Grundläggande projektledarutbildningar
• Projektmedarbetare
• Projektägare (vi kallar den gruppen aktiva projektägare)
• Projektkoordinator 
• Referensgrupper
• Styrgrupper

*En organisations förmåga att använda projekt som      
  arbetsform.

Ledarutveckling
All affärsverksamhet kan sammanfattas med tre ord: 
människor, produkt och förtjänst. Människan kommer 
alltid först. Utan ett bra team är det inget du kan göra åt 
de två andra. Vi erbjuder därför följande utbildningar för 
att hjälpa dig som chef att skapa bra team:

• Grundläggande ledarskapsutbildning 
• Coachande ledarskap 
• Teambuilding om två dagar plus en uppföljningsdag 

tillsammans med din arbetsgrupp
• Utbildning vad avser etik och moral
• Konflikthantering
• Kommunikation
• Organisationsutveckling
• Förändringsledaren
• Mötesteknik
• Känsliga samtal/medarbetarsamtal

MS Project – programutbildning
Varje projektledare måste kunna åskådliggöra sin tid-
plan för styrgrupper och andra i sin omgivning. För den 
uppgiften är MS Project både det mest använda och det 
bästa verktyget. Vi  både kundanpassar och genomför 
öppna grupper.


