
Evalueringsrapport  
Høgskolen i Harstad, 2009 
 
Tema: Eksamensmestring - Hvordan takle 

  eksamensstress og eksamensangst? 
     
Antall: 35 stk 
 

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

 
 

Kursets faglige innhold            5,6 
Kursdokumentasjonen     5.7 
Hvordan ble stoffet presentert   5,9 
Utbytte av kurset            5,7 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,4 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

KOMMENTARER:  

- Takk for flott kurs. 
- Dette kurset har vært det mest lærerike kurset jeg har tatt og 

håper å bruke det i fremtiden. 
- Svært bra kurs, fin kombinasjon av teori og praktiske øvelser. 

Svært god atmosfære i ”klassen”! 
- For første gang har jeg krysset ut kun 6-ere jeg mener det fullt 

og helt. Dette var svært lærerikt, nyttig og viktig! 
- Jeg vil kommentere at dette eksamensmestringskurset var 

utrolig lærerikt. Flott ! Tusen takk! 
- Et kjempebra kurs! 
- Lokalet kunne vært mindre og litt varmere. Bortsett fra det var 

det KONGE kurs! 



- Det var urolig bra kurs. Hva om han kom rett etter sommeren og 
rett etter nyttår, 2 ganger pr. år. 

- Hva om alle foreleserne kunne ta dette kurset. 
- Tusen takk for et kjempeflott kus! 
- Dette er noe som studenter kan bruke både i dagliglivet og 

arbeidslivet. 
- Kurset er svært bra det kommer jeg til å si til andre studenter og 

folk jeg kjenner. 
- Litt synd at så mange som hadde meldt seg på ikke møtte opp, 

da flere deltakere ble avvist p.g.a. at det ikke var plass til dem. 
- Kurset var svært nyttig ikke bare for eksamen men for hele 

livsløpet. 
- Synes det var flott med stearinlysene, musikken og bildene før 

og mellom forelesingene. 
- Dette med dårlig oppmøte på et så bra kurs i eksamensmestring 

må man gjøre forbedringer på til neste år. 
- Synes kurset burde fått et annet navn. Mestring av hverdagen er 

et forslag. 
- Vil gjerne delta på kurset også neste år! 
- Synd at de som hadde meldt seg på og ikke ønsket å delta, ikke 

meldte pass dersom det ikke passet. Flere ble avvist p.g.a. at 
det ikke var plass. 

- Det er svært viktig at så mange som mulig av studentene får 
mulighet til å delta. Spre informasjon bedre om kurset. Bruk 
tillitsvalgte og student organisasjonene.  

- Det burde være mer utfyllende informasjon om hva kurset er og 
går ut på, da ville mange flere studenter være tilstede. Få frem 
viktigheten av kurset. 

- Var med på kurset i 3-timer kom tilfeldigvis innom, fikk 
høre at kurset var fult. Meget godt fornøyd med det lille jeg fikk 
med meg. 

-   Han fikk øynene opp for oss og det hele var fantastisk! 
Han`s mål er å få bort vår eksamensstress og eksamensangst 
og det tror jeg absolutt han er i stand til å lære oss! Jeg tar fatt 
øyeblikkelig! 
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