
 

 

 

Evalueringsrapport                        
Studenter Høgskolen i Narvik, Narvik 2015     

 
Tema: Studiemestring, studieteknikk  
            og motivasjon  
 
Antall: 143 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     5.8 
Hvordan ble stoffet presentert   5,9 
Utbytte av kurset            5,7 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,7 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

KOMMENTARER: 

 
- Dette kurset ga enormt mye motivasjon, fantastisk kurs! 

- Synes dette var kjempe bra kurs og føler meg motivert til 

skolestart! 



 

 

- Svært bra fagkunnskap og engasjerende kroppsspråk og 

stemmebruk. 

- Svært bra kurs! Om jeg hadde visst dette på Universitetet i Oslo, 

hadde jeg nok gjort noe annet i dag. Er svært takknemlig for det 

flotte kurset, motiverende og veldig nyttig. Tusen takk! 

- Engasjerende foreleser, meget bra kurs! 

- Tusen takk for et flott kurs! 

- Synes du brukte rett kroppsspråk og tonefall gjennom hele 

undervisningen noe som førte til at det ble underholdende og 

interessant. 

- Fortsett med det gode arbeidet du gjør! 

- Svært lærerikt og motiverende kurs! 

- Jeg kom ikke før kl. 1215 på kurset, så jeg fikk ikke med meg hele 

kurset. Så jeg har ikke mulighet til å vurdere hele kurset, men det 

jeg deltok på var topp! 

- Flott med gratis frukt gjennom hele kurset! 

- Tusen takk for et fantastisk kurs. Dette var svært nyttig for meg. 

- Jeg er svært motivert for studie etter å ha vært på kurset i dag! 

- Har ikke noe å si på innholdet i kurset eller hvordan det har blitt oss 

presentert. Det eneste jeg har er at det var litt kjølig i lokalet! 

- Veldig imponerende kurs, alt var supert! 

- Takk for at du klarte å åpne øynene mine, nå er det enklere for 

meg å ta valg for meg selv og ikke bare alle andre. 

- Svært motiverende kurs absolutt! 

- Svært nyttig kunnskap å få med seg! Skulle ønske dette ble 

praktisert i ALLE skoler! Ellers svært bra kurs, tusen takk! 

- Utrolig bra atmosfære på kurset, svært god dialog og kontakt med 

studentene. 

- Jeg har gått på skole i 15 år og tenkte før kurset i dag at jeg viste 

det som var å vite om studiemestring, studieteknikk og motivasjon. 

Men det var feil. Jeg hadde svært mye å lære, kjempebra kurs! 

 


