
 

 

Evalueringsrapport                        
Studenter Høgskolen i Narvik, Narvik 2014     
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk  
            og motivasjon  
 
Antall: 188 stk 
 
Karakterskala 1- 6, hvor         1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 
 
 

Kursets faglige innhold            5,8 
Kursdokumentasjonen     5.8 
Hvordan ble stoffet presentert   5,9 
Utbytte av kurset            5,7 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,7 
Helhetsvurdering av kurset   5,7 
 

KOMMENTARER: 
- Etter dette kurset ble jeg virkelig motivert, og fikk troen og roen på 

at dette skal jeg klare. 
- Dette var et meget lærerikt og motiverende kurs med meget høy 

standard. 



 

 

- Storfornøyd med kurset, det var svært nyttig og lærerikt. Tusen 
takk! 

- Utrolig bra kurs, som bevisstgjør og lærer en å kjenne på sine egne 
tanker og følelser i forhold til mestring. P.S. Ønsker kurs i det å 
snakke i en forsamling. 

- Jeg føler at jeg har fått veldig god kunnskap og læring av det som 
har vært i dag. Angrer ikke på at jeg ble med denne dagen. Alt var 
perfekt. 

- Topp kurs og kursleder! 
- Veldig bra og inspirerende kurs! 
- Kursleder har ekstremt imponerende personlige karakterer og 

karisma. 
- Fantastisk bra kurs med en veldig flink foredragsholder. 
- Jeg ble meget engasjert, og det var spennende å høre på deg! 
- Fikk motivasjon av kurset og ser frem til å komme i gang med 

studiene. 
- Veldig flott kurs som mange burde delta på!  
- Jeg synes fremføringen var svært motiverende og lærerikt. 
- Kurset var veldig informativt. Ser frem til å lære å lære. Selvtilliten 

fikk en boost, jeg vet at studietiden hos DERE kommer til å bli 
spennende.  

- Fantastisk bra kurs! 
- Kjempebra kursopplegg! 
- Du er en mester og for en motivator! 
- Mange studenter får nok et positivt og godt utbytte av dette kurset! 
- Totalvurdering av kurset, DU ER TOPP ARVID! 
- Du som lærer, får mine tidligere lærere til blekne å se dårlig ut! 
- Jeg synes at kurset var svært bra. Så jeg vil at kurset skal være 

som det har vært i dag i fremtiden! 
- Som dyslektiker lærte jeg mer nå enn jeg har gjort før. Svært 

positiv og takknemlig for kurset i dag! 
- Veldig bra gjennomført kurs! 
- Dette var ren motivasjon, dette trengte jeg! Tusen takk! 
- Fantastisk lærerikt kurs, ære være en mester! 
- Dette var et motiverende, inspirerende, morsomt og lærerikt kurs! 
- Meget innholdsrikt kurs og du har høy kompetanse innenfor det å 

lære og tilegne seg kunnskap. 
- Kunne til tider bli litt repetisjon, om det var hensikten vet jeg ikke! 
- Ingen ting å utsette på kurset. Veldig bra med forfriskningene i 

pusene. 



 

 

- Det er lett å følge med på din undervisning. Meget levende 
presentasjon. 

- DU VAR KONGE! 

 
 


