
Evalueringsrapport  
Høgskolen Stord/Haugesund,  
Haugesund 2010 
 
Tema: Studiemestring, studieteknikk og 
            motivasjon 

 
Antall: 188 stk 
 

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

 

 

Kursets faglige innhold            5,4 
Kursdokumentasjonen     5.4 
Hvordan ble stoffet presentert   5,6 
Utbytte av kurset            5,4 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,4 
Helhetsvurdering av kurset   5,5 
 

KOMMENTARER:  

- Engasjerende foreleser å høre på, kunnskapsrik. 
- Veldig bra forelesning og foreleser! 
- Veldig bra, skal begynne å tenke mer positivt. 
- Veldig spennende. Gleder meg til i morgen. 
- Svært bra kurs! 
- Kjekt når foreleser kan så mye og at han vet hva han snakker om. 
- Veldig engasjerende kurs! 



- Fikk godt utbytte av forelesningen. 
- Likte svært bra bildene og musikken i pausene. 
- Bra med humor i kurset. 
- Veldig nyttig kurs, men litt langt kurs. 
- Bra at kursleder involverte studentene i de ulike øvelsene. 
- Det var svært lærerikt angående mange nye fakta om læring og 

kosthold + IQ osv. var svært nyttig. 
- Studieteknikk var svært praktisk å lære. 
- Engasjert kursholder og flott kurs. 
- Veldig bra og lærerikt kurs. 
- Absolutt hjelpsomt med et slikt kurs. Tusen takk for det! 
- Dyktig mann han kurslederen. 
- Meget bra kurs. 
- Svært bra kurs og kursleder. 
- Knall bra kurs opplegg som vi tenger. 
- Veldig aktuelt kurs for oss ALLE nye studenter. 
- Litt større skjerm. Bruk rommets projektor i stedet for din egen. Da 

blir bilde større og lettere å se på avstand. 
- Bedre luft i lokalene, og mer pauser. 
- Sovnet på mental trening. 
- Ha mer mentale øvelser. 
- Et menneskelig opplegg, det var ikke ”stivt”.  
- Det var avslappende og gøy kurs. 
- Fikk en god latter inni mellom. Likte øvelsene. 
- Fortsett på samme måte. Dette fungerer svært bra 
- Alt er i orden med kursopplegget. 


