
 

 
Evalueringsrapport  
Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen  
i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2015 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon 
Antall: 210 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     5.6 
Hvordan ble stoffet presentert   5,7 
Utbytte av kurset            5,6 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,7 
 

KOMMENTARER: 

- Veldig bra kurs, fikk virkelig troen på at dette studie 

skal jeg klare! 



 

 

- Mye energi i kursholder og i kurset, og svært bra 

opplegg! 

- Skulle ønske jeg hadde deg som lærer i ALLE fag. 

Kjempe mye bra kunnskap! 

- Beste kurset jeg har vært på. Veldig lærerikt! 

- Veldig bra og nyttig foredrag. 

- Jeg setter stor pris på kursinnholdet og måten 

stoffet blir presentert! 

- Veldig mye bra kunnskap! 

- Kursleder gjorde det interessant og svært 

spennende! 

- God humor er et pluss med kurset! 

- Lokalet hadde vonde stoler! 

- Veldig informativt og praktisk kurs, som vil hjelpe 

meg i studiet. 

- Inspirerende kurs hele dagen! 

- Alt var bra med kurset! 

- Gjerne et auditorium og nærere kontakt med 

«foreleser». 

- Jeg er nå veldig motivert for studiet. Veldig vonde 

stoler! 

- Hadde vært en fordel at det ble holdt i et auditorium 

i stedet for gymsalen. 

- Dette var et svært godt og lærerikt kurs! 

 



 

 

- Kursleder er veldig flink å kombinere morsomheter/ 

vitser og lærdom. Dette gjorde at tiden gikk raskt. 

- Svært god teknisk gjennomføring, men lokalets 

standard kunne vært bedre. 

- Utrolig lærerikt kurs! 

- Veldig givende kurs! 

- Det var en kjempebra forelesning! Tusen takk! Litt 

vonde stoler, men det var ikke din feil. 

- Dette var svært lærerikt. «Keep the good work». 

- Veldig bra kursopplegg, jeg er glad jeg var her i dag! 

- Svært bra kurs. Tusen takk! 

- Koselig miljø og flink foreleser. Det fungerte svært 

bra med levende lys. 

- Inspirerende fagstoff, lærte mye, skal bruke dette i 

framtiden, Stå på videre! 

- Syns affirmasjons setningene burde vært positive. 

«Eksamen er ikke farlig». Eksamen går bra. Uten 

ikke eller andre negative ord. 

- Supert kurs! 

- Meget bra presentasjonsteknikk! 

- Kurset var en opplevelse, topp opplegg! 

- Meget bra eksempler fra virkeligheten! 

 

 



 

 

- Kurset synes jeg var veldig bra. Tror kurset kan 

hjelpe meg mye fremover med motivasjon for 

studiet, og forberedelse og gjennomføring av 

eksamen! 

- Veldig bra presentasjon av fagstoffet. Svært bra at 

det var litt morsomme ting innimellom! 

- Svært bra teknisk gjennomføring, bra med videoer 

også! 

- Veldig bra. Føler meg veldig motivert angående 

studiet nå. 

- Jeg synes alt var bra, veldig motiverende kurs! 

Tusen takk skal du ha! 

- Alt i alt, tusen takk for et inspirerende og svært bra 

kurs! 

- Svært bra at du forteller om metoder og øvelser som 

kan redusere stress! Jeg er litt plaget med stress 

selv.  

- Det var svært inspirerende å høre om historiene til 

mennesker som ingen hadde tro på, men som 

faktisk lyktes på tross av disse! 

 

 

 


