
 

 
UGL 

Utveckling av grupp och ledare 
Internatkurs 5 dagar 

 

UGL är en av Sveriges kanske populäraste 
ledarutbildningar. Enligt tidningen Personal & 
Ledarskap är denna utbildning det mest genom-
arbetade och paketerade ledarprogram med grupp-
dynamisk bas som vi har idag. Att gå UGL är att ge 
sig ut på en spännande resa som ger dig insikter om 
dig själv, hur du uppfattas av andra, hur ditt beteende 
påverkar det som händer i gruppen och hur en grupp 
utvecklas. Cognosis genomför sedan 2003 UGL-
utbildningar med genomgående mycket hög kvalitet.  
 

 

Mål med kursen 
 
Målet med kursen är att: 
 bli effektivare som ledare eller gruppmedlem genom att 

utveckla förmågan att se och hantera konflikter. 
 uppnå större självförtroende och självinsikt. 
 se olika faser i en grupps utveckling. 
 kommunicera direkt och klart. 
 förstå behovet av olika ledarstilar. 

Målgrupp 

Chefer och arbetsledare, projektledare och utbildare 
samt andra medarbetare.  
 
Cognosis är kända för effektiva utbildningar med realistiska 
övningar. Våra kursledare är utvalda bland de bästa inom sina 
områden. De har akademisk utbildning, näringslivserfarenhet 
och väldokumenterad pedagogisk förmåga.  



 

 
 
 

Genomförande 
 

En UGL-grupp består av åtta till tolv deltagare, som 
tillsammans med två certifierade handledare genomför kursen 
under fem dagar inklusive kvällspass. Utbildningen kräver 
närvaro hela veckan. UGL är en upplevelsebaserad utbildning, 
där övningar varvas med processgenomgångar och korta 
teoripass. Om man åker på en UGL-vecka bör man inte vara i 
en akut kris i sitt liv. Den upplevelsebaserade inlärningsformen 
kan kännas alltför påfrestande och man orkar inte tillgodogöra 
sig de erfarenheter veckan ger om stressnivån är hög när man 
anländer till kursen. 

 
Kursledare: Elisabeth Berggård, organisationskonsult, 
civilekonom, f d personalchef, samt Rune Tapper, ledarskaps- 
och organisationskonsult, f d officer och rektor. Båda är 
certifierade UGL-handledare.  
(Anm. Handledare kan komma att ersättas med annan 
godkänd handledare) 
 

Kursort: Kurserna är förlagda till tre kursgårdar i tre län: 
Abisko turiststation, i den vackra svenska fjällvärlden, 
Stiftsgården, i idylliska omgivningar och Säby säteri på 
Ingarö. 
 
Avbokning Vid avbokning senare än fyra veckor före kursstart 
debiteras 75 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än en 
vecka för kursstart debiteras hela kursavgiften. Företag kan 
utan debitering byta ut en deltagare mot en annan. 
Utbildningen genomförs i samarbete med Scilla Utbildning 

 
Vi lovar dig intensiva, slitsamma och roliga dagar som garanterat 
kommer att ge dig ökad säkerhet och inspiration. Du kommer att få 
stor nytta och ökad självinsikt av den här utbildningen. Välkommen! 

 


