
       Evalueringsrapport         

   

For studenter UiT Norges arktiske universitet i Narvik 
 
 

Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon  

 
Antall: 138 
 

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     5.7 
Hvordan ble stoffet presentert   5,9 
Utbytte av kurset            5,8 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,8 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

Kommentarer: 
- Fantastisk lærer, veldig engasjerende og inspirerende! Ser frem til 

å begynne og lære! 
- Engasjert og flink foreleser. Føler at jeg har fått stort utbytte av 

kurset. UiT trenger flere slike forelesere! 
- Kjempebra at foreleser er engasjert, og viser at han vil lære bort 

kunnskap for å hjelpe oss studenter. Du i deg selv er motiverende! 
 



- Arvid Sølve Urke er en lidenskapelig foredragsholder med ekstremt 
mye kunnskap om det meste. IMPONERT!  

- Keep up the good work! 
- Trodde at et så langt “MOTIVASJONSKURS” ville bli utrolig 

kjedelig etter hvert, men jeg ble undervist og engasjert hele kurset 
igjennom. 

- Utrolig fornøyd! Veldig motiverende forelesning! 
- Kursleder har mye engasjement, og mange effektive 

undervisningsmåter og læremåter blir tatt i bruk. 
- Du er eksepsjonelt engasjerende! 
- Jeg er overbevist om at jeg blir å få svært godt utbytte av dette 

kurset og kunnskapen videre i studie. 
- Du er rå! 
- Veldig bra kurs! 
- Tusen takk for flott kurs! 
- Flott at du oppfordrer oss til å ta notater, det er svært viktig for 

læring! 
- Imponerende kunnskap om konsentrasjon, gjerne mer om hvor 

viktig det er for innlæring, innøving og hukommelse! 
- Jeg er storfornøyd med kurset! 
- Jeg hadde stort utbytte av kurset! 
- Gjerne flere praktiske/ muntlige oppgaver, for de som lærer bedre 

av å utføre samtale om ulike emner. 
- Litt dårlig luft og litt varmt i lokalet til tider, litt kjøligere i salen 

hadde vært fint! 
- Likte godt at det ble vist videoer, dette ga stort utbytte for meg. 

Gjerne flere videoer. 
- Veldig bra kurs, jeg hadde mye utbytte av kurset! 
- Veldig inspirerende kurs og foreleser! 
- Veldig bra kurs! 
- Motiverende foredrag, med veldig engasjert Urke! 
- Den positive holdningen din fikk meg til å tenke over ting jeg ikke 

har tenkt på før! 
- Veldig bra kurs, det har hjulpet! 
- Veldig viktig for meg med studieteknikk og motivasjon! 
- Kurset får meg til å ha en positiv innstilling til å mestre studie! 
- Veldig bra engasjement og foreleser kan sine greier! 
- Veldig bra og et konkret faglig opplegg! Var lett å følge med i  

undervisningen! 
- Veldig interessant kurs, mye på grunn av ditt engasjement. 
- Kurset var langt over forventningene! 
- Svært bra kursopplegg, klarte å henge med hele dagen! 
- Veldig motiverende og engasjert foredragsholder. 



- Tusen takk for en fantastisk dag, nå er jeg klar for studiet! 
- Fikk med meg alt faglig i dag! 
- Svært bra variasjon med øvelser og din formidlingsmåter av 

kunnskap. 
- Meget godt utført kursopplegg! 
- Kjempefornøyd med kurset, blir svært motivert av å høre på deg! 
- Håper de internasjonale studentene får muligheten til det samme 

kurset! 
- Veldig bra kurs! Tusen takk! 
- Ekstremt motiverende kurs! 
- Tusen takk for TOPP KURS! 
-  Helhetlig en veldig god forelesning, og ser at det var svært lurt å  
     dra på dette kurset! 
- Fikk et nytt innblikk om hvordan tenke mere positivt, og nye 

metoder på synet fremover! 
- Svært bra, og ikke minst motiverende, inspirerende og kult kurs 

foredrag! 
 

 
 
 
 
 


