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EVALUERINGS-SKJEMA 
Forelesning: ”Møte med en ny virkelighet”  av Egil Rian 

 
Hvordan var det faglige innholdet i forhold til dine forventninger? 
           
Mye dårligere   Dårligere  Som    Bedre   Mye bedre 
enn forventet  enn forventet  forventet   enn forventet  enn forventet 
             
  
           01                      11                54                 19 
 
Hvordan var presentasjonen av stoffet i forhold til dine forventinger?    
           
Mye dårligere   Dårligere  Som    Bedre   Mye bedre 
enn forventet  enn forventet  forventet   enn forventet  enn forventet 
             
  
                                09                 38                      38 
Var forelesningen relevant for dine studier? 
 
Overhodet  Nei, egentlig   Sånn  Ja, relevant  Ja, svært 
Ikke   ikke   passe     relevant. 
             
  
                        08                 38                 39 
 
Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere? 
 
Elendig      Dårlig  Sånn passe     Godt  Svært godt  
             
  
                                03                46                  36 
Hvordan var lengden på forelesningen? 
 
Alt for lang     Litt lang  Passe    For kort  Alt for kort      
             
  
           32               52                00                  01  
    
Kommentarer: 
1. God forelesning. 
2. God foreleser, til tider elendige tilhørere.  (Kommentar til samspill: Sånn passe.) 
3. Engasjerende. Innholdet i forelesningen gir gode refleksjonsmuligheter i etter ant. 
            Bra med konkrete, realistiske eksempler. 



4. Opplevdes litt lang p.g.a. forelesningen startet så sent på dagen. 
 Ble svært positivt overrasket. Godt innhold som er svært relevant.  
            Mange gode poeng. 
5. Er i samme situasjon selv, og du setter ord på mye av det vi selv opplever. 
            Fenomenalt engasjerende!  Lykke til videre og tusen takk! 
6. Veldig bra. Blir mye enklere å huske + knytte opp mot fagstoff når man får høre  
            personlige erfaringer. Gir inntrykk. 
7. Fengende og lærerikt! 
   God pedagogikk! 
8. Fint og engasjerende å høre på. Jeg synes det var bra at det var ”far” selv som  

foreleste, og ikke en uten den personlige erfaringen. 
 Ønsker Henning og familien lykke til videre. 
9. Flott! 

Gjør det interessant med egen opplevelse! 
10. Flink til å engasjere lytteren ved å bruke humor og hendelser fra egen erfaringer. 

Klarer godt å formidle sitt eget engasjement. 
Bra !! 

11. Bra kombinasjon med video og musikk. 
Gjør inntrykk! 

12. Utrolig spennende å nære på. Blir enklere å forstå forelesningen når foreleser kan 
snakke ut av egen erfaring og opplevelser. 
Takk for deg (at du tok turen hit) 

13. Aktuelt tema, for et område som ofte blir ”glemt” 
Synd at man må må være 1000x funksjonssterkere for å ha et familiemedlem som har 
nedsatt funksjonsevne, for å lage et bra opplegg, og få koordinering og andre ting til 
å fungere.  
Stå på! 

14. Flink foreleser med god variasjon! 
15. Flink til å gjøre forelesningen interessant, med bl.a. variasjon. 
16. Fin og engasjerende forelesning! 
17. Veldig bra forelesning med et absolutt aktuelt tema. 

Merker på slutten at den siste timen ble litt i lengste laget, men bortsett fra det: BRA! 
18. Som mor til et funksjonshemmet barn og spl. student, berører du et viktig tema som 

ofte kommer i bakgrunnen av får utdanning. 
Veldig nyttig. 

19. Bra opplegg. Spennende at du som foreleser trekker fram egne opplevelser, gjør 
stoffet mer levende. 

20. Interessant. 
Stoffet lagt fram på en fin måte, som gjorde at tida fløy fort. 

21. TAKK! – For kunnskap og inspirasjon. 
22. Veldig bra forelesning! Du engasjerer! 
23. Veldig uformell under forelesning, bra! 

Lett og ledig tone, gjør at stoffet er veldig lett å forstå. 
Ikke mange forelesere som får hele forsamligna til å holde kjeft, men du er en av de.. 
Stå på! 

24. En kjempefin vinkling på stoffet, engasjerende! 
Tankekors videre! 

 
 
 


