
 

 
Evalueringsrapport  
Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i 
Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon 
Antall: 166 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            5,6 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,7 
 

KOMMENTARER:  
- Dette kurset er det beste jeg har vært med på av 

motivasjonskurs! 
- Tusen takk for ett nyttig og inspirerende kurs! 
- En av de beste foredragsholdere jeg har hørt og sett! 



- Beste forelesning jeg har vært på. Fortsett i samme spor! 
- Er mer optimistisk nå, enn før kurset! 
- Jeg har fått bedre selvtillit av dette kurset 
- Et svært motiverende kurs! 
- En veldig engasjert foreleser! 
- Kurset ga meg ny motivasjon og ny selvtillit. 
- Veldig bra foredrag. Positiv overasket over kurset. 
- Super god foreleser! 
- Veldig bra kurs, og meget interessant! 
- Meget interessant og lærerikt! 
- Kurset vil garantert få positive konsekvenser for studiet 

mitt! 
- Har lest mye om temaet og har gjennomgått noen av 

tankegangene allerede, men du er utrolig engasjerende og 
dyktig! 

- Jeg får tro at jeg klarer mitt studie! 
- Tusen takk for et flott kurs! 
- Et veldig informerende og svært bra kurs! 
- Har ikke noe og tilføye, det var et topp kurs og du gjør en 

super jobb! 
- Fantastisk presentasjon og engasjement i kurset 
- Du er steike dyktig, tusen takk skal du ha! Keep going 

strong! 
- I just enjoyed the course! 
- Veldig bra gjennomført kurs og flott innhold! 
- Veldig bra kurs! 
- Fogdegården var bra ventilert i dag! 
- Du er svært flink til å holde motivasjonen til studentene slik 

at de følger med! 
- Svært god luftkvalitet nå. Keep it that way! 
- Min mor fortalte meg at da jeg var liten at «du bestemmer 

selv om et fag er morsomt eller ikke». Dette førte til at jeg 
ble bevisst  ved det å lære og det førte til bedre karakterer. 
Jeg kjenner igjen det du snakker om. Kjempebra kurs! 

- Veldig bra kurs og lærerikt! 
- Utrolig vonde stole og seter til å sitte så lenge i! 



- At du ikke drikker masse kaffe er veldig imponerende! Aldri 
møtt noen med samme energinivå gjennom en hel dag, 
uten kaffe! 

- Veldig bra, lærte mye nytt som vil gi meg en bedre 
plattform for å oppnå målene mine! 

- Har et større håp at jeg klarer bacheloren nå etter kurset, 
tusen takk skal du ha! 

- Interessant kurs som var svært nyttig, og en veldig bra 
foreleser! 

- Flink og morsom person som fremførte budskapet! Hadde 
en tendens til å være direkte, men det var kanskje 
nødvendig! 

- Spennende god glød i kurset. Skal lære NLP å lese boken 
«Fra frosk til prins»! 

- Kurset har gitt meg mere trua på at jeg består eksamen! 
- Kurset har gitt meg økt motivasjon og selvtillit! 
- Veldig positivt med din energi og engasjement! 
- Fokus på positivitet er veldig viktig! 
- Dette studiet skal jeg greie, jeg skal holde ut! 
- Veldig motiverende kurs! 
- Fantastisk bra foredragsholder og veldig interessant stoff! 
- Kurset var veldig bra! 
- Et svært engasjerende kurs! 
- Fikk et løft på selvtilliten og er nå sikker på at dette studiet 

skal jeg klare! 
- Tusen takk for et energisk kurs, og alle AHAA 

opplevelsene under kurset. Lykke til videre! 
- Livlig og inspirerende kursleder, får med deg hele 

folkemengden! Original og fin måte å lære bort på! 
- Et meget bra kurs! 
- Svært bra kurs! At du er nordlending er en bonus! 
- Kjempe bra opplegg dette kurset! 
- Dette kurset var de 7 mest givende timene jeg har hatt i 

hele mitt liv. Tusen takk skal du ha! 
- Skulle ønske du kunne komme tilbake hvert åt for å holde 

nytt kurs, i tilfelle vi mister motivasjonen! 



- Tusen takk for at du kommer til Høgskolen i Ålesund! 
- Vi har alle vært litt usikker denne perioden i starten på 

studiet, tror du fikk gnisten/ motivasjonen tilbake igjen hos 
oss ALLE! 

- Veldig bra kurs! 
- Synes det er svært dumt for de studentene som ikke var 

på kurset, de gikk glipp av et flott kurs! 
- Dette var et fantastisk kurs! 
- Kurset var rørende og VANVITTIG lærerikt! 
- Dette kurset skal jeg ta med meg videre for resten av livet! 
- Jeg er svært takknemlig for å ha være her i dag! Hilsen 

jenta fra Olden! Tusen takk! 
- Veldig bra kurs som jeg vil få nytte av gjennom hele 

studietiden og resten av livet! 
- Du er svært flink til å holde studentene fokusert! 
- Keep going! Meget bra kurs! Tusen takk! 
- Det er ubehagelige seter! 
- Svært bra jobbet! 
- Veldig god kursholder! 
- Kunne sett eksamensdelen før i undervisningen! 
- Svært bra kurs! 
- Jeg synes at denne «forelesningen» var kjempebra og vil 

gjerne ha din e-post for å få mere informasjon. 
- Har hatt store problemer med motivasjon og hvordan jeg 

skulle fikse studiet, dette kurset hjalp veldig! 
- Dette var et fantastisk kurs! 
- Vanskelig å sette skala på et slikt kurs! 
- Du er inspirerende, men alltid vanskelig å ta til seg slik 

psykisk veiledninger etter ett kurs! 
- Du er et psykisk forbilde og håper jeg ser deg igjen i 

fremtiden! 
- Kjenner meg igjen i trangen til selvrealiseringen du har gått 

gjennom kan jeg også kjenne meg igjen! 
- Stå på videre, kurset var en kjekk opplevelse! 
- Du er en mann med store tanker og store ord! 



- Du har styrket håpet mitt om at jeg skal bli ingeniør om 3 
år, selv om jeg selv har diagnosen post traumatisk stress! 

- Håper andre studenter og mennesker/ folk får muligheter til 
å høre på deg! 

- Du er en stor ressurs for høgskoler, mennesker  og folk! 
- Jeg vil bare takke deg for et helt fantastisk seminar! Noen 

lærere har demotivert meg og jeg var redd for å ikke kunne 
fullføre studiet. 
Dette kurset var fantastisk og du er en revolusjon i livet 
mitt! Nå kommer jeg til å klare studiet!  
 
 
 


