
 

 
Evalueringsrapport  
Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i 
Ålesund Gruppe I, Ålesund 2013 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon 
Antall: 198 stk 
 
Karakterskala 1- 6, hvor         1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 
 
 

Kursets faglige innhold            5,6 
Kursdokumentasjonen     5.5 
Hvordan ble stoffet presentert   5,8 
Utbytte av kurset            5,5 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,4 
Helhetsvurdering av kurset   5,6 
 

KOMMENTARER:  
- Tusen takk du reddet, bachelor graden min! 
- Flott kurs! 
- Du gjør dette kurset så bra! 
- Beste foredraget jeg har vært på! 



- Tusen takk, for at DU kom hit, å ga meg tilbake troen på 
meg selv. 

- Dette studie skal jeg klare. Jeg skal bli sykepleier! 
- Veldig entusiastisk lærer, gjør at læringen blir veldig nyttig 

og interessant. 
- Du skulle vært foreleser her på skolen i sykepleien! 
- Tusen takk for et kjempe foredrag. Du har fått meg til å 

åpne øynene og se ting på en ny måte. Forhåpentligvis vil 
jeg klare å studere og lære slik at jeg klarer å prestere på 
eksamen og videre utdannelse. 

- For min del var dette kurset perfekt! 
- DU ER RÅ! 
- Veldig bra kurs, men har lest «The Secret» og er godt vant 

med avspenningsøvelser. 
- Veldig bra kurs! 
- Engasjert type! 
- Du var akkurat det jeg trengte! 
- Lærerikt og interessant skapte refleksjon over egen læring! 
- Kurset var veldig bra, men dårlig lokaler og tung luft! 
- Supert kurs! 
- Unik holdning hos foreleser, stå på! 
- Svært imponert over første 90 % av kurset. For et kritisk 

sinn føltes det ut som om mange tall var tatt ut av det blå, 
for å fremme poengene i presentasjonen. 

- Kurset og du var hjelpsom, jeg kommer til å bruke det jeg 
lærte. 

- Du snakker med sjel! 
- Et supert kurs! Lyden var litt høy men det holdt oss 

engasjert.  
- Det var forferdelige seter i auditoriet. Men det er ikke din 

feil! 
- Fantastisk inspirerende, takk for en flott oppvekker! 
- Lykke til videre med den viktige jobben du gjør! 
- Veldig bra kurs, skulle hatt flere lærere som deg! 
- Veldig morsomt og veldig lærerikt kurs! 
- Du er morsom og svært god å høre på! 



- Det var svært varmt i auditoriet! 
- Veldig lærerikt, motiverende og vel gjennomført kurs! 
- Kjempebra kurs! 
- Varmen/  temperaturen i lokalet gjær konsentrasjonen 

svært vanskelig gjennom hele kurset! 
- Takk for et supert kurs! Gleder meg til eksamen! 
- Ble avspent under avspenningsøvelsene! 
- Det var svært varmt i lokalet! 
- Vi fikk oppgitt at 1/3 av oss kom til å stryke første 

skoledag. Dette var ved et spesielt studie. Var litt artig at 
du nevnte dette som negativ forsterkning i undervisning, 
og at det øker frykten hos studentene, og svekker læring. 
Det er synd at studenter blir møtt med slike holdninger på 
første dagen!	   

 


