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34 innleverte skjema.

---------------------------------------------------------------------------------------EVALUERINGS-SKJEMA
Forelesning: ”Møte

med en ny virkelighet”

av Egil Rian

Hvordan var det faglige innholdet i forhold til dine forventninger?
Mye dårligere
enn forventet

Dårligere
enn forventet

Som
forventet

08

Bedre
enn forventet

20

Mye bedre
enn forventet

06

Hvordan var presentasjonen av stoffet i forhold til dine forventinger?
Mye dårligere
enn forventet

Dårligere
enn forventet

Som
forventet

01

05

Bedre
enn forventet

Mye bedre
enn forventet

24

04

Ja, relevant

Ja, svært
relevant.

14

16

Var forelesningen relevant for dine studier?
Overhodet
Ikke

Nei, egentlig
ikke

Sånn
passe

04

Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere?
Elendig

Dårlig

Sånn passe

06

Godt

Svært godt

24

04

Hvordan var lengden på forelesningen?
Alt for lang

Litt lang

09

Passe

For kort

Alt for kort

25

Kommentarer:
1.
Fint å ta del i erfaring fra virkeligheten.
2.
Svært bra at du knytter teorien opp mot det virkelige liv og opplevde situasjoner. Dette
gir noen knagger å henge det faglige stoffet på.
3.
Kjempeinteressant å høre på. Aktuelt tema!
4.
Meget bra. Føler foredraget har stor betydning for meg både som sykepleier og
menneske.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Godt å se hvordan livet kan arte seg og at vi bør nærme oss. Har alt for lite kjennskap
til dette.
Interessant forelesning. Får et annet perspektiv når det er egne erfaringer det foreleses
i. Fått mange aha-opplevelser i forhold til egne holdninger og muligheter.
Interessant å få høre om personlige erfaringer. Dette krydrer forelesningen. Vi får da et
større innblikk i hvordan det oppleves å leve/omgås et funksjonsnedsatt barn.
Tusen takk for en flott forelesning!
Interessant undervisning. Enklere å huske og lære av de tingene som du forteller fra
livet/erfaringer sammen med Henning enn teori, men samtidig er det også greit å få
teori som er konkret og enkelt forklart i forhold til en konkret situasjon.
Kanskje noe høytsvevende? Eks. delen om utbrenthet og maratonløping à bedre å
være konkret. (dog min subjektive mening) Sånn ellers; Kommer tydelig fram at du har
lagt ned mye tid og arbeid i foredraget!
Lengden på forelesningen var egentlig ikke for lang, men siden vi har hatt 2 timer med
forelesning på forhånd, blir det en lang dag.
Bra og interessant!
Takk for at du delte historien med oss. Syntes det var lærerikt/spennende å høre på.
Grunnen til at forelesningen oppleves litt lang må sees i sammenheng med at vi hadde
2 timer før, så dagen ble veldig lang. Mange inntrykk på en gang.
Tusen takk for en fin forelesning hvor du gir oss mange innblikk i hvordan det er å
leve med et funksjonshemmet barn! Jeg har selv en søster med funksjonshemning, og
kjenner igjen mye av det du forteller!
Bra forelesning, flink foreleser. Lærerikt.
For oss som sykepleiestudenter er nok et ”rent brukerperspektiv” mest interessant i og
med at den bakgrunnen du har som fagperson ikke er sykepleierettet.
Bra innhold, men litt ensformig med en PowerPoint-presentasjon. Likevel en av de
bedre forelesningene i år!

