
Evalueringsrapport  
Høgskolen i Narvik, Narvik 2010 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon Del I 
     
Antall: 148 stk 
 

Karakterskala 1- 6, hvor         1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 

 
 

Kursets faglige innhold            5,7 
Kursdokumentasjonen     5.6 
Hvordan ble stoffet presentert   5,8 
Utbytte av kurset            5,5 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,7 
 

KOMMENTARER:  

- Utrolig nyttig kurs! Føler jeg har lært mye og vil benytte  
spesielt repetisjonsskjemaet. 

- Kjempebra kurs. Du får med hver og en deltaker. Kurset blir 
aldri kjedelig. 

- Dette er den beste presentasjonen jeg har hørt. Kurset var 
svært engasjerende og moro! 

- Dette opplegg slår Universitetet i Oslo med glans, beste jeg har 
vært med på ++++++. 



- Morsomt å lærerikt kurs. 
- Svært glad for å ha vært med på kurset! Ser hvor mye tankene 

gjør med det du skal gjøre, positivt og negativt. 
- Genialt kursopplegg! 
- Jævla BRA at du er på Høgskolen. 
- Meget fornøyd, fikk mer motivasjon. 
- Veldig bra Arvid. 
- Synes dette var veldig bra, vil ha god nytte av dette de neste 

årene. 
- Dette var et svært bra kurs! 
- Urke er flink å engasjere oss! 
- Kurset var OK! 
- Meget bra! Gir ALLE troen på seg selv. Har gjennom et langt 

arbeidsliv erfart at dette stemmer, også i privatlivet. 
- Flott at Arvid har humor og får frem latter i forsamlingen. 
- Du har fantastisk ENERGI! 
- Veldig bra kurs så langt. 
- Kurset skulle vært lengre. 
- Drit bra Urke! Sykt mye energi sitter man igjen med etter det her! 
- Det her må du aldri finne på å slutte med. Vi treng motivasjon!! 
- Å styrke til eksamen gjør vi aldri etter dette! 
- Meget bra teknisk gjennomført, men stolene er ukomfortabel. 
- Veldig lærerikt og underholdende kurs, og jeg sitter igjen med 

svært positivt inntrykk. 
- Det var en del lange økter, flere små pauser kunne vært fint, så 

man ikke blir rastløs. 
- Jeg har tenkt en del i slike baner av meg selv fra før av, men ikke 

i nærheten. Jeg finner dagens kurs veldig interessant og jeg vil 
prøve å benytte meg mye mer av dette. Jeg er veldig glad jeg 
møtte opp, og synd for de studenter som ikke møtte i dag de gikk 
glipp av noe. 

- Et kjempeflott kurs som har motivert meg slik at tankene mine 
om at jeg klarer det jeg vil, er blitt mye bedre. 
 
 


