
Evalueringsrapport  
Høgskolen i Harstad, 2012 
 
Tema: Eksamensmestring - Hvordan takle 

  eksamensstress og eksamensangst? 
     
Antall: 109 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     5.7 
Hvordan ble stoffet presentert   5,9 
Utbytte av kurset            5,6 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,7 
 

KOMMENTARER:  
- Fantastisk bra kurs! Tusen takk! 
- Skulle ønske at du var min lærer i ALLE fagene jeg har! 
- Veldig bra foredrag, er glad jeg kom! 
- Dette kurset burde vært obligatorisk for ALLE studenter, 

men også for lærerne. 
- Jeg er imponert. Tusen takk! 
- Du er utrolig flink lærer. Jeg er svært fornøyd med måten 

du formidler kunnskapen på og kurset innhold. 
- Veldig inspirerende kurs, jeg kommer til å bestå eksamen. 
- Du er en veldig engasjerende og flott foreleser! 
- Urolig bra og motiverende kurs! Noe ALLE burde ha! 



- Håper jeg blir like god å undervise som deg! 
- Jeg vil bare si at Arvid Sølve Urke er en fantastisk 

foredragsholder. Veldig levende og visuell. Han fikk full 
fokus fra forsamlingen, fikk oss til å le, hadde  gode 
metaforer og gav oss mye å tenke på. Veldig inspiserende! 

- Meget bra kurs, det får en til å tenke på en annen måte, 
som jeg ikke har tenkt på engang. 

- Snakker tydelig og har mange gode eksempler. Det blir 
inntresant og morsomt å høre på! 

- Veldig bra kurs! Jeg går fra kurset med ny motivasjon og 
refleksjon. 

- Veldig bra kurs! Fortsett med de mange gode eksemplene.  
- Flink kursholder, likte humoren som ble formidlet 

underveis. 
- Veldig bra kurs! 
- Jeg likte dette kurset veldig godt. Jeg har vært igjennom 

noe lignende før, under salgsopplæring ved flere 
anledninger og kjenner derfor igjen mye av det du 
presenterer. 

- Veldig motiverende kurs! 
- Svært lærerikt kurs, gleder meg til å prøve dette og håper 

virkelig at det funker! 
- Du nevner ganske mye sykepleier, vernepleier, 

barnevernspedagog og veterinær og ting som er relevant 
for deres læring. Ønsker at du også har mer fokus på 
økonomi og ledelse HSL eller regnskap og revisjon. Ellers 
TOPP opplegg!  

- Meget motiverende kurs, tusen takk! 
- Ikke ta alle damene under en kam. Jeg er ei positiv jente, 

men håp og mot. Følte at når du snakket om «SNIL PIKE 
SYNDROMET» , sa du til meg at jeg ikke hadde det! 

- Kjempe bra kurs! Takk for at du kunne komme hit å 
inspirere oss! Jeg vil spre ditt budskap videre til blant 
annet mine nieser og nevøer, som tror at det er 
begrensninger for hva de kan bli når de blir stor! 

- Litt dårlig plass for beina og kaldt i lokalet, dette trekker 
ned. Ellers når det gjelder kurset har jeg ingen ting å klage 
på! 



- Frem til lunsj var best. Ble litt mye avspenning for min del, 
men det var jo mange av studentene som likte det. Det var 
veldig mye bra på dette kurset! 

- Du er engasjerende, snakker tydelig, og bevere deg rundt i 
rommet, noe som selvsagt er positivt. Du vet hva du driver 
med! 

- Be de som ikke tror på avspenning og avslapping og vil 
gjøre andre ting å gå ut under disse øvelsene.! 

- Koselig med blomster, levende lys og bildespill, og at du 
håndhilser  på oss! Pass på at skjorta neste gang, så den 
ikke tar fyr! 

- Veldig inspirerende kurs! Jeg har det med å tenke negativt, 
så å endre dette kan bli vanskelig, men jeg skal prøve. 

- Kjempebra kurs, men kalt i lokalet! 
- Dette var bare helt topp! Takk for inspirasjonen.  

Jeg består eksamen! 
 

 


