
       Evalueringsrapport         

   

For studenter UiT Norges arktiske universitet i Narvik, 2019 
 
 

Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon  

 
Antall: 117 
 

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     5.8 
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: 
- Du har på disse 8 timene gjort en litt umotivert og litt negativ 

tenkende student til å ha helt andre tanker og holdninger om 
kommende semester/ tilværelse som student. Tusen takk skal du 
ha! 

- Kjempebra kurs! 



- Historien om froskene traff meg p.g.a. jeg har hørt at jeg ikke er 
god nok. Etter å ha vært her på kurset i dag føler jeg at jeg kan 
klare dette studie! 

- Veldig bra kurs! 
- Meget interessant kurs. Mye relevant læring på en dag.  Må 

definitivt repeteres.  
- Takk for en utrolig lærerikt kurs, kjempeglad jeg kom, ser frem til 

kurset i eksamensmestring 1. oktober. 
- Jeg liker svært godt at du er så engasjert og foleleser på klar og 

lettfattet måte. Liker også at du utdyper rundt og bygger videre på 
det som står på det enkelte lysark! 

- Tusen takk for et flott kurs! 
- Jeg har ingen ting å klage på, beste kurset jeg har vært på! 
- Fantastisk bra kursopplegg og fremførelse, etter dagen i dag vet 

jeg at jeg kommer til å klare studiet. Kjempe glad jeg kom! 
- Veldig bra kurs, fikk mye motivasjon av å høre på deg! 
- Det varte en hel dag, men det var verdt det! 
- Føler meg mye tryggere på at gjennomføringen av studiet vil gå 

meget bra etter dette kurset! 
- Supert kurs, veldig motiverende! 
- Det ble fort varmt i auditoriet og dårlig luft med så mange inne 

samtidig. 
- LIFE SAVER! 
- Veldig engasjert kursleder og meget bra kurs, gleder meg til kurset 

i eksamensmestring! 
- Kjempebra kurs Arvid, flott at vi får et slikt tilbud! Spesielt bra var 

pusteankret og mentale øvelsene vi gjorde!  
- Føler meg nå enda mer motivert, og er sikker på at dette studiet klarer 

jeg! Jeg ser nå enda klarere for meg min livs situasjon om 5-10 år, og 
den er kjempebra. Fint å høre Aleksander og Bjarte, det var 
imponerende det de har utrette de siste 10 årene!  

- Dette var et overraskende bra kurs, jeg var usikker om jeg skulle 
komme, men er kjempe fornøyd! 

- Liker at jeg får bekreftet at levemåten min er bra! 
- Kjempebra foredrag! Jeg angrer ikke ett sekund på at jeg dro meg opp 

av sengen i dag og ble med på kurset! 
- Arvid Urke, du er flink. 
- En god latter forlenger livet, takk for at du gjør det morsomt å lære. 
- Eneste ting å sette fingeren på, er at det var dårlig luft i lokalet. 
- Ditt engasjement som lærer var flott. 
- Meget bra forleser, ekstremt flink til å få frem poenget i hva han prøver å 

fortelle. Han har en holdning som smitter over på studentene på en 
positiv måte. 



- Takker for kurset i dag, du er god lærer. 
- Et underholdende og svært lærerikt kurs. Arvid, du fortjener mye ROS! 
- Veldig bra kursopplegg, du kan det du snakker om, dette er svært viktig 

for oss studenter. 
- Litt høy musikk i pausene. 
- Faglig anbefaler jeg at når det gjelder 5 om dagen, 2 frukt og 3 

grønnsakporsjoner. 
- Svært bra FLYT i undervisningen og svært godt med avveksling fra 

faginnhold. 
 


