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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 
             
  
                                  10                43                 15 
 
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 
             
  
                                07                 32                     29 
Var forelesningen relevant for dine studier? 
 
Overhodet  Nei, egentlig   Sånn  Ja, relevant  Ja, svært 
Ikke   ikke   passe     relevant. 
             
  
                        03                 31                 34 
 
Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere? 
 
Elendig      Dårlig  Sånn passe     Godt  Svært godt  
             
  
                                03                32                  33 
Hvordan var lengden på forelesningen? 
 
Alt for lang     Litt lang  Passe    For kort  Alt for kort      
             
  
           13               54                01                  00  
    
Kommentarer: 

1. When you´re heart is in you´re dream, 
You´re life becomes a dream 

2. Det er veldig bra å få reelle historier opp mot fagfeltet. Dette vil bli husket! 
Jeg tror at alle som har deltatt på forelesningen vet at det alltid vil finnes potensiale og 



ressurser/muligheter for habilitering og mestring. 
Jeg har fått god forståelse for disse begrepene. 

3. Det var en fin opplevelse å få høre virkeligheten av hva vi lærer teoretisk. 
4. Veldig lærerik og gripende. 
5. Interessant og lærerikt! 
6. Takk for fin forelesning! 
7. Lengden på forelesningen var passe, men for sent på ettermiddagen. 

Pluss for varierte teknikker, musikk, film og forelesning. 
8. Skulle startet fra morgenen av. 

Bra med film og musikk innimellom. 
9. Etter forelesningen din har jeg vondt i hodet. Ikke negativt ment, men fordi det har fått 

meg til å tenke på så mange muligheter. Mye å fordøye og må tenkes omatt igjen. 
Takk for all oppmerksomheten. 

10. Det var bra å høre hvordan det er fra familiens side. Og ikke bare hvordan vi som 
helsepersonell ser på en familie. 
Det at dette er en del av slik livet ble, samt se på hvordan dere må spille sammen med 
samfunnet. 
Kjempebra, takk for ei fin og nyttig forelesning. 

11. Kjempebra forelesning! 
Jeg lærte mye!! 

12. Inspirerende foreleser, hadde med mye spennende i forelesningen. 
13. Utrolig flink foreleser, forklarte forståelig slik at jeg fikk det med meg. Lærte mye. 

Lykke te videre! 
14. Meget bra forelesning. Spennende!  

Du har evnen til å gjøre 5, egentlig lange timer, korte! 
15. Takk for en meningsfull forelesning. Dette kommer jeg aldri til å glemme! 
16. Da du kommer med kommentarer til helsevesenet om at slik og slik er det, og du setter 

ting på spissen, at mange ting ikke fungerer, sitter jeg og tenker hvordan jeg som fremtidig 
sykepleier skal gjøre det bedre enn helsevesenet har vært. Slik at pasienter og pårørende 
får et bra liv. 
Takk for at jeg fikk høre historien din og forelesningen din! 
Med bildene og videoene fra arbeidslivet, bolig + USA-tur skjønner jeg nå at alt er mulig! 

17. Ved bruk av enge erfaringer gjør forelesningen mer interessant og spennende. 
18. – Anbefaler at du tar leger i kurs om utbrenthet. Veiledning/samtaler har/er ikke tema, 

sykmelding er ”lettere” og tar ikke så mye ressurser. 
- Bra foredrag. Graceland er en opplevelse, men det er Andeby også! 
- Familier som har barn med ”hemning” som man ikke ser sliter mye i. forhold til skole. 
For eksempel. FAS/FAE andre kognitive skader, jeg innbiller meg at det er ”nei”, jeg 
opplever at da blir man ikke trodd, er tilsynelatende så velfungerende. 
- Henning er heldig som har deg som far! 
Tusen takk for et fint foredrag! 

19. Behagelig måte å legge frem på. 
Klarte å holde oppmerksomheten hele forelesningen. 

20. Absolutt bra forelesning. Kjente igjen mye fra min egen hverdag (privat) Spesielt i forhold 
til ”berg og dalbanekjøringa” og foreldresituasjonen, og fremtidsusikkerheten osv. 

21. En veldig fin måte hele forelesningen var satt sammen på. Meget lærerikt og ga et godt 
innblikk i hvordan hverdagen er og hva som skal til for å skape en god hverdag. 

22. Veldig fint med forelesning som omhandler ”det virkelige liv” og noen som åpner opp for 
litt personlige ting. 

23. Veldig spennende og bra! 
Godt gjort å kunne dele personlige opplevelser og erfaringer med oss, inspirerende og 
rørende å høre fra det virkelige liv. 
Denne forelesningen har gjort sterkt inntrykk på meg og jeg kommer til å huske den lenge! 

24. Sterk forelesning som jeg føler jeg vil sitte igjen med mye fra. 
25. Spennende forelesning, bra å få innblikk i hvordan hjelpeapparatet rundt en med 

funksjonshemming kan være så bra i en kommune. 



Bra med ”film-snutter” – gir variasjon i forelesningen. 
Rørende det du forteller om sønnen din, og hans og deres liv. 

26. Veldig fint å høre fra en som har vært igjennom noe slikt, samt har en faglig bakgrunn. 
Kjempebra forelesning. Godt med variasjon musikk, video, bilder i tillegg til selve 
forelesningen. Takk for at du deler historien din om Henning med oss!! 

27. Super forelesning. Greit å høre om hvordan det faktisk er å ha et barn med 
funksjonshemming, å få høre hvordan familien og Henning har hatt det , og hvordan ting 
er nå. 
Kjempeforelesning! 

28. Eksempler og historier fra virkeligheten er alltid spennende, interessant og lærerikt. 
29. Det har vært en spennende og lærerik dag. Interessant og spennende å høre på eksempler 

og historier fra virkeligheten. 
30. Veldig følelsesladet. Mange veldig gode poeng og spørsmål. Denne forelesningen ga meg 

mye! Takk! 
31. Fin og tankevekkende forelesning. Takk! 
32. Sitter igjen med mange inntrykk fra dagen. Forelesningen har gitt mange vekkere både 

personlig og for bruk som hjelper i arbeidslivet.  
Kjempebra opplegg. Dette har gjort inntrykk!! 

33. Jeg sitter igjen med mye etter denne forelesningen, mye mer enn det jeg trodde. 
Bra å få høre personlige erfaringer. Det er mye lettere å ta stoffet når man får eksempler 
fra det virkelige liv. Ikke bare kun fagstoffet. Det rører mer ved en. 
Veldig bra! 

34. Spennende og givende forelesning. 
Gir innblikk i hvordan det er for privatpersoner og fagpersoner. 
Kunne nesten falle av noen ganger, men da ble det satt på film. e.l. og det førte til at man 
ble mer med igjen. Det er kjempebra. Kunne blitt tungt med bare prat. Kjempefin 
forelesning. 

35. Spennende med forelesninger litt utenom det vanlige, veldig interessant å høre på når det 
er egenopplevd. Gjør det faglige stoffet greiere å forstå. Også moro å se at det kan fungere 
så godt om man har ekstra behov. 
Veldig bra. 

36. Interessant å få innblikk i at det faktisk går an å få en bra og meningsfylt hverdag, både for 
Henning, hovedpersonen, og de rundt. 
Bra man er mulighetene, ikke begrensningene!! 

37. Veldig bra og lærerikt å få et innblikk i hvordan situasjonen er for de rundt og pårørende. 
Moro å se alle de mulighetene/aktivitetene som blir gjort for Henning… Imponerende.! 

38. Flott presentasjon, var spennende og rørende. 
39. Bra! 
40. Veldig bra at personlige erfaringer ble blandet med det faglige. Helt supert! 

Du viste virkelig hvordan det er mulig å snu pessimisme til optimisme – hvordan se gleder 
i det små. 
Lærte hvordan og hvilke utfordringer vi som framtidig helsepersonell står overfor, for å 
øke livskvalitet for det ekelte individ. 

41. Kontakten mellom foreleser og tilhører opplevdes god, foreleser var svært god. 
Ellers et meget godt program, veldig informativt og interessant. 

 
 


