
Evalueringsrapport 

 
Høgskolen Stord/Haugesund,  
Haugesund 2011 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon 

 
Antall: 248 stk 
 
Karakterskala 1- 6, hvor         1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 
 
 

Kursets faglige innhold            5,5 
Kursdokumentasjonen     5.4 
Hvordan ble stoffet presentert   5,6 
Utbytte av kurset            5,5 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,4 
Helhetsvurdering av kurset   5,5 
 

KOMMENTARER:  
- Utrolig flink og motiverende kursholder! 
- FANTASTISK! Jeg vil takke deg for at du lærer oss dette. Sitter 

allerede med en indre glede og positivitet! 
- Dette var et kjempebra kurs! 



- Svært god faglig styrke og fantastisk engasjement. 
- Det er et flott kursopplegg. Kjempefin presentasjon som jeg føler 

at jeg fikk masse utbytte av. 
 

- Veldig givende når du var så engasjert og sikker i stoffet du 
presenterte. 

- Jeg skal definitivt bruke tipsene og metodene i hverdagen min. 
Dette var nyttig! 

- Angående utbytte, har vært på lignende kurs før, men det var en 
del nye momenter. 

- Svært bra kurs! Dette trenger vi studenter virkelig! 
- Dette kurset var veldig bra for dem som har behov for slik 

motivasjon. 
- Pause etter hver time, korte, men flere. Blir tung luft og tungt i 

hode. Det var litt tekniske problemer med lyden. 
- Kurset var interessant og svært bra! 
- Veldig bra kurs! 
- Vokst opp med, og oppdratt av, en mor som praktiserer alt du 

presenterte i dag. 
- Kjempebra kurs! 
- Flott med musikk, bilder, film og levende lys. Flott at vi fikk heftet 

utdelt før kurset. 
- Du er flink til å holde på oppmerksomheten vår! 
- Kjempebra foredrag! Begynner også å savne Nord-Norge (Tromsø). 
- Det var ikke kjeldelig ett sekund på dette kurset. Flotte greier! 
- Flott å lære noe som ikke bare er relatert til skole/ undervisning, men også  
     til å mestre livets ulike sider generelt. 
- Du kommer med kommentarer som ”VEKKER OSS” . Du har tro på 

det du sier. GOOD! 
- Det er mye forskning på dette området blant annet om 

massesuggesjon, som funker veldig bra på små grupper og 
klasser. Selvfølgelig fint når det handler om positiv tenkning. 

- Veldig bra kurs! 
- Kjekk og interessant informasjon. Altså spennende stoff, også 

svært nyttig! 
- Veldig bra innhold i kurset, men mye å lære/ forstå på en lang dag! 
- Utrolig nyttig kurs, jeg håper jeg er like sulten på kunnskap som du 

er når jeg er på din alder! Tusen takk! 
- Aldri har jeg hatt et så langt foredrag uten å bli lei. Det var 

spennende, lærerikt og interessant. 
- Kurset var svært relevant og veldig bra for oss studenter. 
- Utbytte ses om noen år. 



- De siste to timene av forelesningen snakket du for det meste bare 
fra venstre siden av auditoriet. Hadde vært bra å være i kontakt 
med hele auditoriet. 

- Det var veldig bra forelesning, og kjempe interessant . Tusen takk! 
- Har hatt en del om mental trening og motivasjon fra før av. Er også 

veldig motivert for studiet og har kommet godt i gang. Føler derfor 
at jeg har fått stort utbytte av kurset. 

- Dette var et meget bra kurs, og svært lærerikt kurs. 


