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- Kunsten å få andre til å lytte 
 
Antall: 111 
 
Karakterskala 1- 6, hvor          1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 
 
 

Kursets faglige innhold            5,6 
Kursdokumentasjonen     5.5 
Hvordan ble stoffet presentert   5,7 
Utbytte av kurset            5,5 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,5 
 
Kommentarer: 

- Du er veldig dyktig i å presentere fagstoffet på en interessant måte, 
skulle ønske flere lærere kunne gjøre det. 

- Kjempebra forelesning og inspirerende, jeg gleder meg til selv å 
øve meg på å stå foran en forsamling å gjøre presentasjoner. 

- Veldig inspiriene. Man blir motivert for å snakke i en forsamling. 
- Oppsiktsvekkende bra forelesning! 



- Svært nyttig informasjon for  framtidige presentasjoner i studie og 
jobb. 

- Svært bra bruk av variasjon og humor i forelesning. 
- Nok et svært bra foredrag! 
- Noen av lærerne her på huset burde delta på dette kurset! Enda 

flere highlight. 
- Som vanlig utrolig inspiriene og givende å høre på din kunnskap, 

kompetanse og visdom. 
- Din muntlige presentasjon er plettfri, inspiriene og fengende. 
- Designe på POWER POINT presentasjonen. Det distraherer ikke 

for innholdet, men en finpuss av form og farge vil fremheve 
innholdet. 

- Veldig bra at du byr på deg selv og deler erfaringer fra eget liv, og 
fra utdannelse. Jeg etablerer et personlig forhold til foreleser og blir 
mer mottakelig for læring. 

- Det er ingenting konkret å utsette på kurset. 
- Fint trøkk i kurset. 
- Utrolig engasjerende kurs. 
- Veldig bra forelesning! 
- Forsett med det du gjør! 
- Veldig lærerikt kurs. 
- En del avsporinger, ellers svært bra. 
- Lærerne på huset kunne også hatt godt av en innføring i dette! 
- Synd at kamra begrenser bevegeligheten til foreleser. 
- Svært bra og informativt foredrag. 
- Bruk gjerne kakediagrammer eller lignende når du presenterer 

prosenter. 
- Meget bra forelesning, men få kontroll på mikrofonen «feedback». 
- Supert kurs opplegg. 
- Jeg føler at jeg er på bedre vei i min personlige utvikling etter dette. 
- Litt mindre retoriske spørsmål, la folk tenke selv. Spør direkte til 

folket, få tør å snakke i en så stor folkemengder, om spørsmålene 
går til ALLE. 

- Fulgte hele tiden med, men skvatt likevel som «fy» da du ropte. 
HAHA.HA…. 

- Jeg hadde kommunikasjon som fag i 2011. Så jeg hadde mindre 
utbytte p.g.a. at jeg viste flere ting fra før.  

- Svært GLAD jeg fikk med meg dette faget. 
- Gleder meg til neste forelesning med deg! 


