
 

 
Evalueringsrapport  
For elever og lærere ved AUST-LOFOTEN 
videregående skole Gruppe 1, Svolvær 2013 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon 
Antall: 180 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     5.3 
Hvordan ble stoffet presentert   5,5 
Utbytte av kurset            5,4 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,4 
Helhetsvurdering av kurset   5,5 
 

KOMMENTARER:  
- Noe av det mest motiverende jeg har opplevd, skal definitivt 

huske dette, FANTASTISK! 
- Svært bra utført! 
- Takk for motivasjonen og et nytt syn på livet!  



- Keep up the good work! Veldig bra kurs! 
- Motiverende kursholder som brenner for det han presenterer. 

Kan med hånden på hjerte si at dette kurset forandret livet 
mitt i positiv retning! Tusen takk skal du ha! 

- Du har skapt motivasjon! 
- Mye god informasjon, tror jeg blir å få bruk for dette frem i 

tiden! 
- Veldig fornøyd med kurset. Du repeterer stoffet gjennom hele 

kurset, som gjør at man husker det! 
- Det blir litt kjedelig i lengden! 
- Svært bra jobbet! 
- Svært bra presentert og det at du brydde deg om det du 

pratet om. Det er bra! 
- Flink til å engasjere publikum, får med seg ALLE og du kan 

det du gjør! Har fått mye å tenke gjennom! 
- Veldig motiverende og inspirerende kurs, kjenner meg igjen i 

eksemplene du kommer med! 
- Utrolig bra kurs! Jeg blir å ta med meg dette fremover! 
- Veldig lærerikt kurs! 
- Du var veldig motiverende, synes det hele var svært bra! 
- Jeg kommer til å ta med mye av det jeg har lært videre 

i livet! 
- Veldig lærerikt, men litt kjedelig i lengden! 
- Fint foredrag, har ingen forslag til forbedringer! 
- Bra presentasjon. 
- Flott presentasjon og flott stemmebruk! 
- Godt og lærerikt innhold! 
- Bra innhold i kurset og bra foreleser, men langt! 
- Flott at du er tydelig og god til å repetere. Kurset er litt 

ensformet det blir litt langtekkelig å være i ro så lenge! 
- Kursleder er flink å prate for seg! 
- Kurset var bra, noen gjentagelser. 
- Veldig god å snakke for seg kursleder. 
- Det jeg fikk med meg var bra, og det hjalp at du virket veldig 

engasjert. 
- Kurset var veldig bra! 
- Foredraget var motiverende, bra med litt film  og veldig bra 

energi. 
- Stoffet ble veldig bra presentert! 
- Svært bra å engasjerende, men av og til litt for mye 

repetisjon. Ellers bra og spennende informasjon. Bra jobbet! 



- Kunne vært noe mer aktivitet for elevene. 
- Litt mange gjentagelser, ble litt mye av det samme ellers 

svært bra! 
- Mye bra i forhold til hvordan ungdommen har det i dag! 
- Dette var interessant kurs! 
- De første timene var givende, videre var det mange 

gjentagelser. 
- Veldig bra stoff i kurset. 
- Bra og svært viktig stoff, men 8 timer er litt lenge! 
- En god å inspirerende dag, likte filmen om Antonio. 
- Litt mye stoff på kort tid. Ble mye opplesning på siste del 

«Eksamensmestring» . Skulle vært mer  aktivitet her f.eks. 
film, øvelser og SMAL TALK. 

- Presentasjonen starter veldig bra, men mot slutten ble det litt 
repetisjon. 

- Utrolig bra stoff, men når det varer så lenge har det en heller 
demotiverende effekt på ungdom generelt. 

- All tekst på power point- fører til at det er vanskelig for meg å 
konsentrere meg. Ellers var presentasjonen lærerike og 
morsom inputs. 

- Veldig bra kurs! Det ble litt langt det gjorde at jeg mot slutten 
mistet litt interessene. 

- Imponert over faglige kunnskaper denne mannen har. Skulle 
hatt spørsmålsrunde, spurt flere spørsmål. 

- Selvbilde vårt bygges gjennom respons fra andre, 
amerikanere er bedre enn oss til å bygge selvbilde i andre 
personer. 

- Tøft å være på hele tiden. 
- Mye god visdom som vi håper å få anvende og bruke aktivt i 

studiestarten med VG 1. 
- Veldig interessant stoff som jeg vil ha nytte av! Litt lenge med 

enveis- kommunikasjon- mer dialog refleksjon i små grupper 
(to og to). 

- Kurset var svært bra, men de samme tingene ble gjentatt 
(repetert) flere ganger. Det er kanskje for å huske det, men 
man kunne bli lei. 
 
 


