
 

 

Evalueringsrapport      
Høgskolen i Narvik,  Narvik 2013 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
           motivasjon Del I 
 
Antall: 209 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   5,9 
Utbytte av kurset            5,6 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,6 
 

KOMMENTARER: 
-‐ Særdeles profesjonell gjennomført kurs og svært godt presentert. 
-‐ Beste foredraget jeg har deltatt på noen ganger! 
-‐ Beste presentasjonen jeg har vært på til nå i livet! 
-‐ Du fikk meg til å ha lyst til å høre med! 



 

 

-‐ Motiverende og svært lærerikt, veldig positiv overasket! 
-‐ Dette kurset kan ikke bli bedre, ga meg mye motivasjon. 
-‐ Supert kurs! 
-‐ Det er ikke ofte en forelesning kan virke så spennende så lenge! 
-‐ Tusen takk for flott kurs! Kjør kurs for de andre lærerne! 
-‐ Klar og tydelig fremføring. Gode eksempler på hvordan dette kan 

benyttes i praksis. 
-‐ Veldig energi +++++ i kurset, det blir en like! 
-‐ Svært godt engasjement og ellers godt opplegg i kurset! 
-‐ Du var svært flink som foreleser. 
-‐ Meget bra kurs! 
-‐ Reflektert, utadvendt og god kursholder. 
-‐ Synes stoffet er motiverende for videre studier. 
-‐ Veldig bra kurs, jeg lærte veldig mye nytt! 
-‐ Setter stor pris på det du gjør. Svært godt jobbet! 
-‐ Dette var veldig lærerikt, stå på videre. 
-‐ Jeg synes dette var meget interessant, og lærerikt. 
-‐ Fantastisk gjennomført! 
-‐ Fortsett slik du underviser, du er kjempeflink. 
-‐ Jeg ble veldig positiv overasket over kurset. Takk skal du ha! 
-‐ Dette var et motiverende kurs! 
-‐ Fortsett med det bra arbeidet du gjør! 
-‐ Du er KONGE Arvid! Du ser ALLE! 
-‐ Lærerikt og veldig nyttig kurs, tusen takk til Arvid Urke. 
-‐ Inspirerende person!  
-‐ Morsomt å høre, se hvor engasjert du er! Stor takk! 
-‐ Veldig bra gjennomført! Har ikke noe å komme med.  
-‐ Det var veldig bra kurs! 
-‐ Høy entusiasme, flotte og gode måter å få frem og formidle tema 

på. 
-‐ Svært entusiastisk og mye energi i kurset! 
-‐ Veldig motiverende tror jeg blir å fullføre med glans etter å ha hørt 

hva du hadde å si! 
-‐ Ønsker konkrete eksempler på krevende situasjoner i 

studieperioden, samt verktøy for å takle disse! 
-‐ Blir engasjert når du som foreleser er engasjert. 



 

 

-‐ Du er en veldig engasjerende og artig person, selv til å være 
Narviking. Keep on doing the god job. 

-‐ Veldig bra kurs! 
-‐ Tusen takk. Det var veldig nyttig kurs! 
-‐ Skal studere som nettbasert, og har kone/barn samt en kronisk 

skade og tror jeg vil ha god nytte av dette! 
-‐ Veldig bra Urke! Ser at du har gjort det her en stund! 
-‐ DU Æ DØKTI! 
-‐ Det beste kurset i studieteknikk jeg har vært på! 
-‐ Jeg er mye mer motivert og ser lysere på det meste etter kurset. 
-‐ Du er fantastisk til å formidle budskapet! 
-‐ Dette kurset var underholdene, informativt, lærerikt og ikke minst 

motiverende. 
-‐ Stå på! Verden trenger sånne som deg! 
-‐ Føler jeg fikk et godt utbytte av kurset! Det ble fremlagt på en faglig 

men samtidig morsom måte, noe som resulterer i at man 
engasjerer seg å føler man, lærer, og man får et godt utbytte av 
kurset. 

 


