
 

 

Evalueringsrapport      
Høgskolen i Narvik,  Narvik 2014 
 
Tema: Eksamensmestring- Hvordan takle  
               eksamensstress og eksamensangst? 
     
Antall: 150 stk 
 
Karakterskala 1- 6, hvor         1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 
 
 

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

KOMMENTARER:  
- Utrolig bra opplegg, var klar til eksamen når kurset var ferdig.  
- Du er en dyktig mester! 
- Det mest motiverende jeg har vært med på. Utrolig dyktig foreleser! 
- En engasjert foreleser, og veldig bra kurs! 
- Takk for at du er den du er! 
- Arvid Urke, du skuffer aldri, fantastisk bra kurs! 



 

 

- Du er flink og veldig motiverende. Jeg skal tenke positivt! 
- Du er en fantastisk mann. Jeg har hatt stort utbytte av kurset! 
- Skulle ønske vi hadde hatt deg i noen fag. Hilsen 

sykepleierstudent. 
- Alt var veldig bra med kurset og svært motiverende. 
- Har vært et motiverende, interessant og lærerikt kurs. Tusen takk 

skal du ha! 
- Fint med lys og blomster og bildespill! 
- Vanskelig å slappe av i stolene. 
- Veldig bra kurs! 
- Utrolig bra kurs, men veldig dårlig luft i lokalet! 
- Hurra dette var topp! 
- Det var et supert kurs, p.g.a. dårlig luft blir konsentrasjonen liten! 
- Er ikke glad i mentale øvelser i 20 minutter! 
- Ble litt langt med den mentale treningen, ble litt trøtt! 
- Det var litt lav lyd på film klippet om fobier! 
- Gjerne frukt i pausene! 
- Veldig varmt i lokalet, dårlig luft på slutten! 
- Øvelsene er vond og utføre på stolene/ setene i auditorium 1. 
- Blir litt avsporinger, men siden du er morsom gjør det ingenting.  

Kurset blir aldri ensformig, svært godt jobbet! 
- Har ikke noe mer å kommentere, synes kurset er svært bra! 

Du e flink, du Arvid! 
 


