
Utvärdering av Storytelling workshop för Leaderprojekt,  med Christina Claesson, 12 februari 
2011. På Loftet i Malmö.

5 deltagare har besvarat utvärderingsfrågorna, som skickade via mail 10 dagar efter workshopen. 
Inga svar har utelämnats. / cc

1)Vad tyckte du var bäst / värdefullast med kursen?
- Förstå strukturerna för en bra historia samt övningar att framföra sitt   'budskap'.

- Den professionella ledningen. Koncentration, allvar, humor och interaktivitet.

- Svårt att välja ut det bästa. Det mesta var bra. Eftersom jag sysslat med svenska och drama både 
på högstadium och gymnasium i 38 år så kände jag igen mycket, men fick ändå nya impulser av 
dig, Värdefullt för mig var faktiskt att under kreativa former få träffa andra LEADER-människor, 
som dessutom verkar i närmiljön. Jag hoppas att vi alla kan träffas igen. Det var ju också härligt att 
höra dina berättelser, men som du kanske märkte hade jag svårt att få ihop dem med LEADER-
projektet i början.

- Hur man bygger upp en muntlig berättelse för att få den mer intressant att lyssna på.

- Att få träffa dig som kursledare och få del av din stora erfarenhet som berättare. Och att få 
möjlighet att träffa andra trevliga personer som också jobbar med Leader-projekt och få utbyta 
erfarenheter.

2) Vad har du haft bäst användning för i ditt projekt?
- Har ännu inte praktiserat det i projektet.

- Den avslutande övningen var utmanande och visar på vikten att kunna "story-tella" och 
entusiasmera en målgrupp för sin verksamhet

-Vårt projekt handlar om spackling och målning just nu så storytelling är inte precis aktuell. Men 
jag fick en kick av din kommentar till min projektpresentation. Du saknade " bilder". Självklart! 
Jättebra...Tack för det tipset. Mina ögon är öppnade!

- Hur man bygger upp en muntlig berättelse för att få den mer intressant att lyssna på.

- Jag kommer nog att få användning för en hel del, men vårt Sjöräddningsmuseum öppnar för 
säsongen först i maj månad, när alla turisterna kommer.

3) Var det något i kursen som du var missnöjd med?
- Nej.

- Nej

- Inte missnöjd med något. Jag tycker du har ett förtjusande sätt att handskas med folk och du hittar 
alltid något positivt att säga. Vissa övningar var mer givande än andra, men så är det ju alltid. Jag 
använde dina dramaturgiska lappar påföljande dramalektion .. Tack för det!

- Absolut inte missnöjd, men jag skulle få mer inblick i corporate storytelling, samt hur man kan 
uttrycka sig skriftligt. Kanske lämpligt för en fortsättningskurs...?

- Det tråkiga var ju att vi blev så få, trots att vi kunde varit tolv i gruppen

4) Vad tycker du om bloggen som extra tillbehör till kursen?
- Bra sammanfattning av kursen, vad mycket vi hann med!



- Jag är ingen slipad bloggare men var bra att  t ex presentationen av deltagarna var klar vid 
uppstarten och sparade dyrbar tid för instruktioner, utbildning, övning  etc. Även uppföljningen 
efter kursdagen gav anledning att reflektera och lära ytterligare.

- Skönt att slippa anteckna under tiden. Helt rätt. Bloggen kom som en förstärkare av minnet. 
Jättebra.. Det var också roligt att läsa de presentationer som några av deltagarna hade skrivit i 
förväg. Jag hann aldrig med det, tyvärr.

- Mycket bra!

- Mycket trevligt. Bra med presentationer i förväg. Det kan vara svårt att komma ihåg och hålla isär, 
om alla presentationerna kommer muntligt och vid ett tillfälle. Dessutom var det väldigt bra att få 
kursinnehållet i stolpar efteråt, som stöd för minnet.

5) Skulle du vara intresserad av en fortsättningskurs?
- För mig skulle kurs i att uttrycka mig skriftligt vara värdefullt även muntligt framförande skulle 
vara nyttigt.

- Det beror delvis på tidsförhållandena för de olika projekten. Men det låter intressant.

- Just nu känns inte en fortsättning aktuell för min del. För mycket annat på gång och orken tryter. 
Men tack för en jättefin dag!

- Ja, skulle vilja veta mer om corporate storytelling

- Det skulle vara trevligt, men jag tror inte det blir möjligt.

6) Övriga synpunkter, önskemål eller förslag
- Bra gruppsammansättning jag kände mig bekväm.

- Med en större grupp hade nog interaktiviteten och därmed kvalitén blivit lidande

- 

- 

-  Nix. Jag är nöjd och det var intressant.


