
 

 
Evalueringsrapport  
Høgskolen i Harstad     2006 
 
Tema: Eksamensmestring- Hvordan 
               mestre eksamensstress og eksamensangst? 
Antall:90 
 
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    5,8 
Utbytte av kurset              5,4 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen     5,3 
Helhetsvurdering av kurset     5,6 
 

KOMMENTARER:  
 

- Synes hele kurset var veldig bra. Hadde stort utbytte av det. Takk!!! 
- Superbra kurs, tusen takk! 
- Dette bør ikke gjennomføres en gang i året, men hvert halv år. 
- Veldig bra kurs!! 
- Dette svarte virkelig til forventningene, og det hjalp å høre på! Takk. 
- Utrolig bra kurs! 
- Fin høytlesing, gode avslappende stoler! 
- Dette lærte jeg mye av. Eksamensstress er viktig å bearbeide. 



- Jeg synes kurset var veldig bra. Tror at jeg vil ha positivt utbytte av 
dette. Håper du kommer tilbake neste år. Takk for god læring. 

- Dagen har gjort slik at jeg føler et engasjement for eksamen, og 
håper det vil sitte i lengre. Vil gjerne komme på flere forelesninger 
med deg, blant annet det å snakke i forsamling. Synes kurset var 
veldig bra som det var. 

- Håper jeg klarer å gjøre/ utføre de øvelsene som vi er blitt lært. 
- Er overraskende fornøyd med kurset. 
- Dette kurset bør gis til alle studenter. 
- Rommet ble vel kaldt etter hvert. 
- Nu gjenstår det bare å se hvordan og hvor flink jeg blir å bruke disse 

teknikkene. 
- Synes kurset var veldig interessant, det at det er et veldig godt 

hjelpemiddel til eksamen. 
- Dagen har vært svært lærerikt, og du har vært en fantastisk lærer/ 

foredragsholder. Dagen var ikke trøttende i ett øyeblikk!!! 
Ønsker at du kommer tilbake og holder ”talekurs”. 

 
 

 
 
 

     
 

 
 


