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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 
             
  
                                 09                 24                 09 
 
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 
             
  
                                05                 21                      16 
Var forelesningen relevant for dine studier? 
 
Overhodet  Nei, egentlig   Sånn  Ja, relevant  Ja, svært 
Ikke   ikke   passe     relevant. 
             
  
                         01                 12                 29 
 
Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere? 
 
Elendig      Dårlig  Sånn passe     Godt  Svært godt  
             
  
                                 05                26                  11 
Hvordan var lengden på forelesningen? 
 
Alt for lang     Litt lang  Passe    For kort  Alt for kort      
             
  
           02                36                03                 01   
    
Kommentarer: 
1. Takk for en givende og lærerik forelesning. 
2. Flott at noen er villig til å dele personlige erfaringer med oss studenter. Lærer veldig mye 
    av slike forelesninger!! 
3. Forelesningen ga meg en dypere forståelse og innsikt i hva økt livskvalitet kan være. 
4. Bra framlegg med bilder, musikk, video og tekst. 



5. Bra forelesning. 
    Interessant å høre om møte med helsevesenet fra ”den andre siden” og ikke bare fra et  
    faglig perspektiv. 
6. Flott med en engasjert foreleser. Fint med audio, sanger og fakta i en pakke. 
7. Veldig realistisk forelesning 
    Lærte mye. 
8. Kjempeinteressant forelesning! 
9. Bra forelesning, fikk mange aha opplevelser.  
    Noe å ta med seg i yrkeslivet. 
10. Synes at forelesningen var interessant. Likte å høre det du hadde å fortelle! 
11. Veldig bra og lærerikt! Flott!! 
12. Meget bra forelesning, får satt ting i perspektiv.  
      Meget bra balanse mellom det faglige og personlige. 
13. Veldig bra ☺ 
14. Foreleseren har et flott engasjement og vet hva han snakker om. 
      Presentasjonen er veldig flott. Veldig givende forelesning. 
15. Det var en interessant forelesning, spennende! Mye av stoffet er relevant i framtidig  
      yrkessammenheng. 
      det er også greit å få høre opplevelser av en far, som virkelig vet hvordan det er.  Det  
      fører til større innblikk. 
16. Veldig interessant!! 
17. Veldig bra forelesning! 
18. Flott forelesning. Relevant og interessant. Spesielt siden vi fikk både foreldreperspektivet   
      og fagperspektivet ”samtidig.” 
19. Kjempeinteressant forelesning. Har lært mye nytt i dag,k dette var et tema jeg ikke   
      visste så mye om fra før. 
      Lykke til videre! 
20. Eksempelets makt fungerer alltid.  
      Flott vinkling med å bruke Henning. 
      Takk for at vi fikk bli kjent med dere. Lykke til videre! 
 


