
       Evalueringsrapport         

   

For studenter UiT Norges arktiske universitet i Bodø, 2017 
 
 

Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon  

 
Antall: 38 
 

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   6,0 
Utbytte av kurset            5,8 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,7 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

Kommentarer: 
- Eksemplarisk kursleder, veldig lett og følge med på 

forelesningen! 
- Generelt veldig bra kurs! 
- Kursleder prater tydelig og forståelig! 
- Interessant innhold i kurset, med klart tema om å utnytte hele 

sitt potensial til det ytterste! 
- Tusen takk for en flott dag! 



- Veldig lærerikt kurs og skikkelig «ØYEÅPNER»! 
- Jeg må poengtere hvor viktig engasjementet fra foreleser er! 

Noe du får toppkarakter på! Veldig bra! 
- Utrolig bra kurs! 
- Jeg føler meg MYE mer motivert av kurset! 
- Jeg synes det var en meget underholdende og lærerik dag! 
- Veldig engasjert kursleder, som smitter over på oss studenter. 

Du når virkelig ut med budskapet! 
- Fantastisk kurs, håper mesteparten av kunnskapen sitter, men 

jeg skal repetere! 
- Du var kjempeflink! 
- Meget bra og underholdende kurs! 
- Svært bra at du får kontakt med studentene, skaper litt lettere 

stemning med en spøk i ny og ne. Veldig bra! 
- Veldig bra kurs! 
- Meget fornøyd med denne forelesningen, fikk med meg ALT og 

har mye igjen for dette kurset! 
- Svært god balanse mellom forelesning og filmsnutter! 
- Presentasjonen var engasjerende, og gjorde hele forskjellen! 
- Lærte mye viktig i dag, veldig interessant å høre på deg! 
- Mye energi og engasjement på kurset! 
- Kurset var gøy samt lærerikt! 
- Takk for pennen, skal kanskje ikke vente til mandag for å 

komme i gang med studiet! 
- Veldig bra utført kurs. Ingenting å klage på! 
- Helhetlig var kurset veldig, veldig bra! 
- Veldig bra kurs med mye som jeg kjenner meg selv igjen på! 
- Svært god tankegang og veldig godt å høre at man kan klare 

studiet om man vil og er motivert! 
- Fått mange råd som jeg vil ta i bruk i løpet av studieårene mine! 

Tusen takk skal du ha! 


