
 

 

Evalueringsrapport      
Høgskolen i Narvik,  Narvik 2015 

 
Tema: Eksamensmestring- Hvordan takle  

               eksamensstress og eksamensangst? 
     
Antall: 92 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     5.6 
Hvordan ble stoffet presentert   5,8 
Utbytte av kurset             5,6 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,7 
 

KOMMENTARER:  

- Du var en utmerket foreleser, kunne ønske jeg hadde deg i 
matematikk! 

- Svært godt engasjement, og opplegget er motiverende for studiet 
og eksamen! 

- Angrer ikke på at jeg kom på dette kurset, synes det var svært 
lærerikt! 



 

 

 
 
 

 
- Svært bra tema og innlevelse i kurset! 
- Liker at du holder en uformell tone, det skaper et mer «hjemlig 

humør» og stemningen blir bedre! 
- Setter stor pris på kunnskapen din! 
- Jeg er svært motivert nå, men kan karakterisere mitt utbytte av 

kurset når eksamen er overstått! 
- Høgskolen i Narvik skal være prisgitt som har deg og Frode 

Benjaminsen. Fantastiske pedagoger og forelesere. 
- Ikke la deg sensurere. Litt banning er en naturlig del av det nord 

norske språket. Mer nord norsk kraftuttrykk! 
- Du må ikke gå av med pensjon, da taper Høgskolen en unik 

ressurs. 
- Hva skjedde med maten som du hadde forrige gang? Jeg er sulten! 
- Bedre lufting i auditoriet! 
- Meget bra kurs! 
- Kurset var topp, ingen ting å klage på! 
- Svært trivelig foreleser, fin humor og inkluderende og varm 

atmosfære på kurset! 
- Jeg ble motivert til å spise sundt og trene etter å ha hørt på deg! 

Kanskje si litt mer om hvordan og når det er best å lese på dagen! 
- Dette motiverte meg. Takk for at du lærer oss om selvbildestress. 

Det var helt maks! 
- Som student setter jeg høy pris på denne kunnskapen om 

eksamensmestring! 
- Går kanskje litt fort frem. Men det opplyste du om når du startet 

kurset. 
- Veldig bra eksamensmestrings kurs! 
- Mere konkrete tips for best mulig å håndtere ubehagelige 

situasjoner f. eks. eksamen! 
- Du er topp foreleser! 
- Lokalets ventilasjon bør forbedres. Ellers er du helt rå!  


