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Noter:
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Tavleeksempel hvor deltagerne i gruppen byder ind med, hvad vi har arbejdet med i 

MARS-gruppen:

Hvad lavede vi de første gange?

Hvad har hjemmearbejdet gået ud på?

Hvilke teknikker/begreber har givet mening?

Hvilke billeder eller metaforer har bidt sig fast?

Hvad har det at møde de andre i gruppen betydet?

Noter:
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Noter:
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Noter:
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Noter:
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Noter:
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Noter:
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Noter:
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Symptomer 

 

1. ______________ 

 

2. ______________ 

 

3. ______________ 

 

4. ______________ 

 

Her og nu 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

Den næste tid 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 



 



 

Side 1 / 2 

 

 

I det følgende finder du en række spørgsmål, som retter sig mod at evaluere 
stresshåndteringsforløbet. Vi vil gerne vide hvad der har virket / ikke virket for 
dig – hvad der har været hjælpsomt og hvilke af elementerne i forløbet, der 
har haft betydning. 

1. Målsætning og forventninger: 
Hvad var din(-e) målsætning(-er) med at deltage i stresshåndterings-
tilbuddet 

 

 

Er de(-n) blevet indfriet? 

 

 

Hvis ikke – hvad tror du er grunden til det? 

 

 

2. Indsigt og ændret selvforståelse: 
Oplever du at kurset har givet dig øget indsigt i af din egen måde at 
håndtere stress på? 

 

 

Hvis Ja: Hvad har bidraget til den øgede indsigt? 

 

 

Hvis Ja: Har du kunnet omsætte din indsigt til ændret adfærd? 
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Side 2 / 2 

 

 

3. Gruppeformen: 
Hvordan synes du det har fungeret, at arbejde med stresshåndtering i en 
gruppe? 

 

Hvordan har det at være i en gruppe evt. virket fremmende for dit arbejde 
med stresshåndtering? 

 

Hvordan har det at være i en gruppe evt. virket hæmmende ifht. dit arbejde 
med stresshåndtering? 

 

4. Din personlige oplevelse og erfaring: 
Er der noget du vil fremhæve som særligt virkningsfuldt ved dette forløb? 

 

 

Er der noget du vil fremhæve som negativt eller overflødigt? 

 

 

Hvad tror du ville have været anderledes, hvis du ikke havde deltaget i 
stresshåndterings-forløbet? 

 

 

5. Konkrete ideer til forandring: 
Til sidst – Har du nogen konkrete ideer til hvad vi skal lave anderledes, for 
at kunne give et bedre tilbud? 
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