
Evalueringsrapport 
         

Kurs for lederer og medarbeidere i 
FORSVARET       Holmsbu,  2013 
 
Tema: Hvordan øke motivasjon, positiv 
              tenkning og arbeidsglede på jobben? 
 
Antall: 25 
 
Karakterskala 1- 6, hvor         1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 
 
 

Kursets faglige innhold            4,7 
Kursdokumentasjonen     4.8 
Hvordan ble stoffet presentert   4,9 
Utbytte av kurset            4,8 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   4,9 
Helhetsvurdering av kurset   4,8 
 
Kommentarer: 

- Meget motiverende, føler at det treffer meg midt i 
blinken! 

- Tusen takk for en meget positiv dag! 
- Det jeg likte mest var at, jeg opplevde deg som et 

genuint menneske! 



- Ønsker i enda større grad å dokumentere og referer 
til forsknings resultater i stedet for å referere til eget 
liv og egen livserfaring. 

- Underholdende seanse. Fengende fremføring. 
- Til spørsmål om utbytte av kurset, det gjenstår jo å 

se når verktøyene tas i bruk! 
- Viser til kritikk av presentert modell «lært 

positivisme». 
- Teorier om motivasjon er interessante, men føles 

overfladiske når det ikke gis rom for refleksjon og 
diskusjon. Læresetningene blir hule uten praktiske 
eksempler, fra andre enn foredragsholders liv. 

- Litt mye tekst på enkelte av sildene. Blir mange 
inputs, slik at det er nok mye man ikke får helt med 
seg! 

- Positiv energi hos kursholder! 
- Meget god fremføring av innholdet og relatert, et 

viktig og relevant tema. Synes likevel at innholdet 
var litt lite nyansert, var litt dogmatisk og åpnet lite 
for selvstendig refleksjon. 

- Kan med fordel relateres mer mot arbeidsliv, 
organisasjonstenkning. Mange slides med mye tekst 
trekker kvaliteten ned, mye teori. 

- Kom sent, så fikk dessverre ikke vært med på den 
første delen. Det jeg har vært med på etter at jeg 
kom har vært bra! 

- Litt lavere volum og ikke så rask forelesning. 
- Det blir litt mye informasjon på en gang, så det blir 

vanskelig å ta det innover seg. Det kunne godt vært 
flere praktiske øvelser/ tester og mere muligheter til 
diskusjon f.eks. ved hjelp av hypotetiske eksempler. 


