
Evalueringsrapport  
Høgskolen Stord/Haugesund,  
Haugesund 2009 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon 

 
Antall: 110 stk 
 

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

 

 

Kursets faglige innhold            5,4 
Kursdokumentasjonen     5.3 
Hvordan ble stoffet presentert   5,7 
Utbytte av kurset            5,2 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,3 
Helhetsvurdering av kurset   5,4 
 

KOMMENTARER:  

- Veldig bra kurs, engasjerende og nyttig i forhold til min 
situasjon. 

- Kursleder er flink å engasjere! 
- Dette var kjempebra, bedre enn forventet. 
- Topp kurs og kursleder! 
- Veldig engasjert kursholder! 



- Meget bra kurs, kursleder har peiling! 
- Helt TOPP foredragsholder. 
- Har en enormt motiverende energi etter kurset. 
- Svært fengende og inspirerende! 
- Blei positivt overrasket over kurset. 
- Meget god fremlegging og meget oppgående foreleser gjorde 

meg interessert. Svært bra! 
- Ønsker litt info om utbrenthet. Tegn på dette – og hva for å 

komme ut av det! 
- Veldig bra fremførelse av kurset. 
- Litt mer pauser, det blir lange dager. 
- God energi og meget god evne til å engasjere ALLE! 
- Kom gjerne snart tilbake. 
- Veldig bra kurs! 
- Kjempeflink foreleser, engasjert og positiv!!! 
- Du er veldig engasjert, noe som gjør at stoffet du legger frem 

blir mye mer interessant og kjekt å høre på. Ikke bare ”faglig” 
det var svært bra med digresjoner. 

- Som student synes jeg det er veldig bra at HSH har satt 
opp/av tid til dette. Stå på! 

- Veldig bra, du er svært dyktig. 
- Kunne en del fra før, men veldig bra kurs. 
- Svært bra og gjennomført opplegg! 
- Skryt til deg, provokasjoner hjelper! 
- Meget spennende og bra kurs. Hadde ikke trodd det når jeg 

kom i dag morges at jeg kom til å bli hele dagen, men der tok 
jeg feil. Blei veldig nysgjerrig og synes det var veldig bra! 

      
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 


