
Utvärdering
2020-11-13 efter 3 dagar på steg-1-utbildningen i Katalyserande Coaching (online)

Här är svaren på frågor vi ställde till de fem deltagarna (en projektledare, en stifts-prost, en doktor i 
psykologi och två HR-chefer) efter de tre första dagarna online.

Hur skulle du beskriva de tre första dagarna på denna utbildning för en kollega/vän?
• Riktigt, riktigt bra.
• Intensiva och strukturerade kursdagar där teori varvats med praktik och fångar precis det som jag 

upplever är kärnan i coachning. Hela paketet levereras av kunniga, professionella och varma 
kursledare.

• Roliga, intensiva och lärorika.
• De tre första dagarna har varit oerhört givande, intensiva och utvecklande för mig.
• Spännande, roligt, utvecklande och arbetsamt (i positiv bemärkelse). Mycket bra så här långt!

o
Hur var utbildningen i förhållande till dina förväntningar?

• Den infriade mina förväntningar med råge.
• Den överträffar mina förväntningar. Särskilt hur bra utbildningen står sig även i digitalt format.
• Utbildningen håller förväntad kvalitet - vilken var mycket hög.
• Professionell och mycket bra trots farhågor om att online-programmet skulle ställa till det.
• Utbildningen, även online-programmet, överträffar mina förväntningar.

 
Vad skulle du säga till någon som vill gå utbildningen men tvekar inför att göra det online?

• Tveka inte, men var beredd på att den kräver en insats under dagarna, samt även senare.
• Det finns för- och nackdelar med båda sätten. Fördelen med att gå det online är ett annat fokus, det är 

bara utbildningen som tar energi, inte resa mm. Man har möjlighet att knäppa av på lunchen och vara 
själv. Det är bra att det tar bort tröskeln att coacha online, vilket säkert kommer bli vanligare nu. Det 
känns inte alls konstigt att göra detta online. Online gör  att det är lättare att få in utbildningen i 
kombination av det övriga livet.

• De får det att fungera i ett digitalt format. Dessutom ges det utrymme för egentid som också ger egen 
reflektion, som blir annorlunda när kursdeltagare ses live.

• Du kan gå On-Line, det är verkligen ett alternativ. Tänk bara på att ha en ordentlig uppkoppling och 
bra arbetsmiljö där du sitter. Och gott kaffe :-)

• Den femte deltagaren hade inte skrivit något svar på just denna fråga.
 
Finns det något du önskar hade varit annorlunda, och i så fall vad?

• Nej, egentligen inte.
• Annorlunda... Inget jag kan komma på direkt förutom att vi skulle behövt lite mer snacktid för att 

lära känna varandra. Kanske i form av någon social övning.
• Online är det extra viktigt att få in många kortare pauser.
• Nope!
• Nix. Så nöjd!

Summa summarum: Vi har anledning att känna oss övertygade om att det här kommer bli riktigt bra. Att 
lägga in några extra bensträckare är ju en mycket enkelt åtgärd, och de som är mitt uppe i en utbildning 
känner ju redan varandra.


