
       Evalueringsrapport         

   

For studenter UiT Norges arktiske universitet i Narvik, 2018 
 
 

Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon  

 
Antall: 128 
 

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   5,8 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 

Kommentarer: 
- Et fantastisk kurs, som jeg mener burde ha vært obligatorisk for 

ALLE studenter! 
- Er svært glad for at jeg deltok på dette kurset. Veldig godt faglig 

innhold, forklart på en enkelt og forståelig måte! 
- Jeg føler meg meget motivert og klar til å starte på studiet. 
- Veldig bra og lærerikt kurs. Du foreleser på en måte som gjør at 

man får med seg faginnholdet gjennom hele dagen! 



- Fikk stor nytte av kurset og ble mye mer motivert for studiet. Veldig 
bra foreleser!  

- Takk for meget bra kurs. Ditt engasjement fanger 
oppmerksomheten min, og ved bruk av humor inni mellom er det 
umulig å bli trøtt. Din positive innstilling smitter og gir motivasjon og 
tro på at dette kan vi ALLE klare. Du er fantastisk! 

- Veldig lærerikt kurs! 
- Motiverende kurs og jeg er svært fornøyd og ser lyst på 

studietilværelsen! 
- Veldig bra kursopplegg! 
- Jeg blir svært motivert, og føler for å starte med studie med 

engang! 
- Kurset var meget interessant, så tiden gikk veldig fort! 
- Du klarte å holde fokus i kurset, det gjorde at jeg var fokusert og 

konsentrert hele dagen. 
- Veldig bra foredrag! 
- Kursleder har høy kompetanse på dette fagområde, og vi som  er 

deltakere har fått svært godt utbytte! 
- Tusen takk for et veldig lærerikt kurs! 
- Veldig motiverende og dette kurset gir energitilførsel! 
- Bruken av psykologi og pedagogikk fagene var til god hjelp for økt 

selvinnsikt! 
- Veldig motiverende kurs! 
- Takk så mye for den streke motivasjonen du ga meg! 
- Kom inn i kurset med en tvil på meg selv å så for meg et hardt 

studie fremover. Etter kurset føler jeg at jeg gjør det jeg vil og kan 
nå mine drømmer! 

- Herlig beroligende med lys, blomster, frukt, bildespill med musikk, 
og forskjellige måter å undervise på å presentere fagstoffet på. 

- Kurset var veldig lærerikt. Jeg er svært imponert og takknemlig for 
din effektive undervisning. Du er virkelig en flink universitetslektor. 

- Veldig bra kurs! 
- Setter veldig pris på å få ta del i dette kurset. Du er drivende dyktig! 
- Tusen takk for et flott dag! 
- Hadde sett for meg flere husketeknikker! 
- Interessant, kursleder byr på seg selv. Rikelig med pauser og frukt 

i pausen, topp opplegg! 
- Veldig bra med «øvelsene» med mental trening! 
- Dette har vært en øyeåpner og er det jeg anser som første skritt 

inn i en nye hverdag! Jeg vi gjerne si tusen takk! 
- Dette har vært et fantastisk kurs, og jeg akter å etterleve det jeg 

har lært! 
- Meget interessant og inspirerende kurs! 



- En veldig motiverende og engasjerende kursleder! 
- Kurset var både underholdende og hadde meget høyt nivå i det 

faglige innholdet! 
- Veldig bra engasjement som gir motivasjon og lyst til å oppnå 

målene jeg har satt meg med studie. 
- Svært bra formidling av fagstoffet og svært godt utbytte! Tusen 

takk! 
- Veldig bra kurs og kursopplegg, dette burde ALLE studenter delta 

på! 
- Jeg er STORFORNYD med hele kursopplegget! 
- Jeg har sjelden klart å holde konsentrasjonen over en så lang økt. 

Det hadde jeg i dag. Det føltes veldig godt! 
- KONGE- ikke pensjoner deg URKE, vi trenger dette ALLE 

studenter! 
- Veldig bra kurs og jeg skulle hatt denne forelesningen tidligere, 

f.eks.  første dag! 
- Veldig relevant og svært bra kurs! 
- Setter pris på ditt engasjement og din positivitet! 
- Fantastisk engasjert kursholder og meget motiverende kurs! 
- Veldig nyttig kurs! 
- Veldig bra og lærerikt foredrag. Tusen takk for det! 
- Meget bra kurs, med en meget bra kursleder! 
- Enormt godt kurs, og veldig lærikt! 
- Ikke pensjoner deg, hold ut minst 3 år til! 
- Sterk historie om JERN-EINAR! 
- Det var et svært godt kurs som ga meg noe nytt å tenke over.  

Lærte mye nyttig oså! 


