
Evalueringsrapport  
Høgskolen i Narvik, Narvik 2009 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon Del II 
     
Antall: 136 stk 
 

Karakterskala 1- 6, hvor         1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 

 

 

Kursets faglige innhold            5,7 
Kursdokumentasjonen     5.6 
Hvordan ble stoffet presentert   5,9 
Utbytte av kurset            5,6 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,4 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

KOMMENTARER:  

- Veldig engasjerende, og det viser at du liker det du 
holder på med! 

- Takk for en skikkelig tankevekker på veien mot 
utdanningen! 

- Utrolig bra og motiverende! 
- Takk for fin forelesning. God helg! 
- Jeg har blitt inspirert og har allerede begynt å repetere 

stoff jeg har lært. 



- Du har en flott energi som engasjerer meg, og jeg 
merker en positiv energi til de rundt meg. 

- Humor! Veldig bra! 
- Supert kurs! YOU ROCK!! 
- Veldig bra gjennomført kurs! 
- Fantastisk kurs. I dag var innklimaet mye bedre. 
- Takk for givende kurs! 
- Du var ”ONE FIRE” Urke, veldig bra! 
- Jeg synes du er flink! 
- Dette var virkelig et topp kurs ARVID. 
- Svært underholdende og nyttig kurs! 
- Dette kurset var bare KONGE. Snakkes!! 
- Dette kurset har hjelper mye om hvordan å takle forhold 

til samboer. 
- Helt KONGE! 
- Muligens litt vanskelig med de avslapningsøvelsene, 

stolene kunne vært mykere. 
- Meget bra kurs! 
- Dette var MAGISK! 
- Du kan få så mange hjerter du vil av meg - fordi du har 

lært meg mye jeg trenger for å ”overleve” psykisk. Takk 
skal du ha! 

- Tusen takk for flotte dager! 
- Veldig bra kurs! 
- To dager med undervisning i noe jeg vil ha bruk for og 

nytte av resten av livet! 
- Inspirerende, kommer til å sette meg videre inn i masse 

av det du snakket om. 
- Utrolige koblinger, svært bra! 
- Synes alt var veldig bra! 
- Jeg har lært veldig mye disse to dagene. 
- Motiverende, forfriskende og veldig godt presentert. 
- Tusen takk for to meningsfulle dager. 
- Meget bra kurs! 
- Jeg ble bevist hvilken konsekvens stresset har hatt på meg og 

min kropp. Jeg kommer til å praktisere avspenningsøvelser, 
og jeg kommer til å anbefale det for andre. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


