
       Evalueringsrapport         

   

For studenter UiT Norges arktiske universitet i Alta, 2018 
 
 

Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon 

               
 
Antall: 32 
 

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   5,8 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

Kommentarer: 
- Føler meg veldig motivert etter kurset! 
- Du gir meg SELVTILLIT, føler at jeg også kunne ha blitt Amerikas 

president. Svært godt jobbet! 
- Synes kurset er svært nyttig og lærerikt. Man føler seg kjempe 

motivert og positiv når man går hjem! 



- Meget bra kurs, med korte nyttige pauser som gjorde det mye 
enklere å følge med! 

- Lært mye jeg tar med meg videre i studiet! 
- Positivt overrasket over kurset. Trodde dette kurset skulle være 

kjedelig traurig. Men det var mye mer interessant enn først antatt. 
- Fint at du bruker forskjellige medier i undervisningen f.eks. film, 

musikk og bildespill o.s.v. 
- Det er ingen ting å klage på i dette kurset! 
- Dette var et kjempe godt kurs som jeg garantert får brukt for i 

studiet mitt. Så tusen takk! 
- Veldig bra kurs, du er veldig dyktig! 
- Kurset var veldig engasjerende og interessant! 
- Som kursleder har du mye kompetanse og erfaring innen teamet! 
- Kunne ha tenkt meg å ha kurset igjen etter juletiden, for da er 

motivasjonen vanligvis lavere, og vi nærmer oss eksamen! 
- Likte at kursleder hadde mye erfaring om alt han pratet om og 

kunne fortelle på en underholdende måte! 
- Det var konkret og fyldig faginnhold som skal være til mye nytte i 

studiet. 
- Kunne tenke meg et til kurs etter jul. Føler man trenger den 

motivasjonen til det siste halve året, der det jobbes enda hardere. 
- Noen ganger ble stoff presentert som en selvfølge i situasjoner 

hvor jeg tenker at ny forskning er uenig med deg. Sikter 
hovedsakelig til kosthold! 


