
Evalueringsrapport  
Høgskolen i Narvik, Narvik 2007 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon Del I 
     
Antall: 184 stk 
 

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

 
 

Kursets faglige innhold            5,5 
Kursdokumentasjonen     5.4 
Hvordan ble stoffet presentert   5,8 
Utbytte av kurset            5,3 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,5 
Helhetsvurdering av kurset   5,6 
 

KOMMENTARER:  

- Meget godt gjennomført kurs! 
- Meget bra kurs. Fått en bra start på studiet! 
- Skulle vært slik at lærene skulle ha møteplikt på dette 

kurset. 
- Bruk litt mer tid på leseteknikker. 
- Veldig bra kurs! 
- Veldig interessant og inspirerende kurs! 
- Fantastisk bra avslutning! 



- Gleder meg til videre undervisning i dette! 
- Har fått masse inspirasjon av deg og du viser at ALLE kan 

klare det! 
- Dette var virkelig inspirerende kurs! 
- Har lært mye, viktige måter å tenke på! TAKK! 
- Stå på, dette var topp! 
- Takk for dette flotte kurset! 
- Meget bra kurs, og kursleder var helt fenomenal. Jeg er 

allerede topp motivert etter første del! 
- Skulle vært krav om at lærene måtte være med på kurset. 
- Jeg synes at kurset var veldig bra, gleder meg til neste. 
- Jeg vil anbefale dette til alle jeg kjenner som ønsker å få 

en ”PEPP” i studiene. 
- Alt var veldig bra, koselig med blomster, lys og musikk. 
- Fargerikt og lærerikt kurs! 
- Du er en svært god foreleser, det skal du ha ros for. 
- Selv om dette temaet til tider kan være ”kjedelig”, bærer du 

programmet svært bra! 
- Takk for et supert kurs. Gleder meg til neste del! 
- Veldig bra opplegg! 
- Synes i bunn og grunn at dette kurset var veldig bra, artig 

at det blir litt annerledes, og ikke så tørt som kurs ofte er! 
- Bør bli obligatorisk kurs! 
- Veldig koselig med stearinlys og blomster. 
- Lykke til! 
- Bør være obligatorisk for lærene på høgskolen. 
- Veldig bra opplegg! 
- Skulle minst ha vært en slik ”treningsdag” en gang i 

måneden!!! 
- Engasjerende å ærlig kursleder! 
- Utrolig bra kurs, kommer til å komme på ditt 

eksamensmestringskurs. 
- Du er kjempeflink. 
- Meget bra! 
- Fortell flere morsomme hendelser og bruk enda mer 

humor for å få tiden til å flyte mer! 
- Engasjerende foreleser- vi trenger flere av disse. Energien 

strømmer inn! 



- Jeg er veldig fornøyd at jeg er med på dette kurset. Bare 
fortsett slik. Hold ut! 

- Har ingenting å klage på! Dette var supert. 
- Veldig bra! Jeg blir kjempemotivert av at du er så positiv. 
- Veldig fint at viktige punkter blir repetert og illustrert. 
- Mer konkret og utfyllende angående teknikker ”LÆR OG 

LÆRE” om det ikke kommer på DEL II. 
- Veldig bra kurs! 
- Dette var kanon bra kurs! 
- Flott med en slik ”energibunt” i blant oss! 
- Bra at du er livlig og humoristisk person, ellers ville stoffet 

kanskje blitt tørt. 
- Ser frem til DEL II ! 
- Skulle nesten vært en obligatorisk dal av alle studier, dette 

kurset. 
- Jeg mener at det er svært dårlig at ikke vi forkursstudenter 

får delta på DEL II av kurset. Det bør ligge en veldig god 
grunn bak, for dette er virkelig nyttig å få med seg. 

- Jeg er veldig fornøyd med at du får oss til å identifisere 
oss med deg, slik at målene virker enda nærmere. 

- Alt var bra, ingen forbedringer. 
- Litt dårlig/ tør luft i lokalet. Men kurset er så bra at hemmer 

ikke kvaliteten. 
- Synes du er imponerende flink, spesielt om dette med 

positiv tenkning. Der har jeg mye å hente! 
- Kommer til å henge utvalgte plansjer fra heftet jeg fikk, på 

veggen hjemme! 
- Etter min mening var dette veldig bra, og dette er noe som 

kommer til å hjelpe meg mye i fremtiden, både i den 
private og offentlige sektor. 

- Håper vi videre kan få mer konkrete redskap for egen 
læringsutvikling. Altså ” å klare å tilegne seg det man leser 
til eget fagstoff, slik at man husker det man har lest! 

 
 
 
 
 



 
 

 
 


