
       Evalueringsrapport         

   

For studenter UiT Norges arktiske universitet i Narvik, 2017 
 
 

Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon  

 
Antall: 148 
 

Karakterskala 1- 6, hvor          1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 

 
 

Kursets faglige innhold            5,8 
Kursdokumentasjonen     5.7 
Hvordan ble stoffet presentert   5,9 
Utbytte av kurset            5,8 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,8 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

Kommentarer: 
- Den suverent mest lærerike undervisningen jeg har deltatt på! 
- Forbausende god gjennomføring av kurset og kursleder har veldig 

god formidlingsevne! 
- Svært bra at du har mye energi og er veldig engasjert. Det gjør det 

lettere og følge med på kurset. 
- Veldig bra kurs- engasjerende kursleder- overfører energi, slik at vi 

følger med i undervisningen og er konsentrert. 



- Fantastisk entusiastisk, og morsomt med små fortellinger/ historier 
og «avsporinger»! 

- Kurset ga meg mye mer motivasjon, entusiasme og konsentrasjon 
for meg som student!  

- Synes det var veldig bra gjennomført kurs. Likte at det var bilder på 
lysarkene!  

- Svært morsomt og lærerik undervisning, tusen takk! 
- Kjempebra kurs dette trengte jeg! 
- Veldig bra opplegg dette kurset, men det hadde vært fint med 

tilgang til lydfilene i den mentale treningen. 
- Det blir lagt vekt på MÅL i studiet når man starter. Det er viktig at 

det fokuseres på «MÅLBILDE». Uten mål ingen motivasjon for 
studie! 

- Tusen takk for svært gode opplevelser under kurset, og en 
mestringsfølelse av å bli litt bedre kjent med seg selv. 

- Si på begynnelsen av kurset at studentene skal NOTERE, selv om 
det er en selvfølge. 

- Svært inspirerende og nyttig kunnskap, som jeg skal bruke i studie. 
- Veldig flott og nyttig kurs! TOPP URKE! 
- Veldig bra forelesning, gleder meg til fortsettelsen som student. 
- Dette var et kjempebra kurs, tusen takk! 
- Svært bra kurs, og svært engasjement hos kursleder. 
- Veldig, veldig, veldig bra kurs! 
- Er storfornøyd med kurset i dag! 
- I forhold til lokalets standard, var det veldig tung luft og veldig 

varmt. Men, fortsatt topp skår, grunnet veldig bra fremføring! 
- Topp kurs, det kan ikke gjøres bedre! 
- Ble til tider veldig mye kunnskap som ble formidlet på veldig kort 

tid, selv om vi hadde en hel dag! 
- Viktig med bedre luft i auditoriet! 
- Innholdet i kurset var veldig nyttig og jeg gleder meg til kurset i 

eksamensmestring i morgen! 


