20.08.08
Høgskolen i Lillehammer
Vernepleierutd. 3. kl
ca. 40 tilstede kl. 10.15
ca. 45 tilstede kl. 14.00.
42 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

Bedre
enn forventet

27

Mye bedre
enn forventet

15

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

Dårligere
enn forventet

Som
forventet

04

Bedre
enn forventet

17

Mye bedre
enn forventet

21

Var forelesningen relevant for dine studier?
Overhodet
Ikke

Nei, egentlig
ikke

Sånn
passe

Ja, relevant

Ja, svært
relevant.

09

33

Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere?
Elendig

Dårlig

Sånn passe

04

Godt

Svært godt

18

20

Hvordan var lengden på forelesningen?
Alt for lang

Litt lang

Passe

02

18

For kort

17

Alt for kort

05

Kommentarer:
1. Jeg kunne sittet å hørt på deg hele dagen. Syns det var en veldig bra forelesning.
Har vært veldig spennende å høre om deg og familien din.
Du har fått meg til å tenke og fundere over ting, både om meg selv og andre rundt meg.
Tusen takk for en topp forelesning.

2. Lærerikt, gir godt grunnlag for ettertanke og refleksjoner som blir verdifullt å ta med
videre.
3. Mer tid.
4. En av de beste forelesningene vi har hatt på høgskolen. Meget positivt at en person
forteller om egne erfaringer, forteller fra eget liv. En forelesning som er meget relevant for
det vi skal arbeide med i vår fremtid.
Gjorde mye av vår teori, som vi har lært, levende.
Mange tanker til refleksjon. Ble følelsesmessig engasjert.
5. Veldig interessant og bra forelesning
God foreleser.
6. God forelesning. Kunne gjerne vært en time ekstra.
7. Lengden på forelesningen ble for kort p.g.a. tiden tok slutt og fikk ikke gått igjennom alt
stoffet jeg ville høre om.
8. Svært interessant forelesning. Samspillet oppleves ikke manglende, fordi du forteller
utfyllende. Kunne godt hatt noen timer til, fordi man opplever at tiden blir for kort, og jeg
skulle gjerne hørt mye mer.
9. Synes det er bra og høre fra en som har erfaring og opplevd det.
Tøft av deg å stille opp og fortelle om din og familien din sin historie.
10. Veldig lærerikt og kjempeinteressant.
Veldig relevant lærdom.
Engasjerende.
11. En liten ting var at utskriften av forelesningen ble mørkt pga. fargene på PowerPoint. Det
er ikke fargeskriver på skolen.
12. En vledig bra og interessant forelesning!
Kjempe lærerikt å høre om virkelighets situasjoner fra noen som har opplevd det selv
Rørende og lærerikt på en gang!
13. Kjempe fin forelesning, og veldig interessant. Spennende å høre hvordan både foreldre og
søsken opplevde det å ha en funksjonshemmet sønn/bror og alt det innebar.
Moro å se at Henning fikk kommet seg til Memphis, ble helt rørt av å se filmen..
14. Bra gjennomført opplegg!
15. Meget lærerikt i forhold til framtidig yrke. Forelesninga meget relevant i forhold til å møte
familien som profesjonell. Vanskelig å ivareta det en mener er det beste for brukeren.
Vanskelig å akseptere pårørende og deres ønsker når en noen ganger føler brukeren blir
overkjørt og ikke hørt.
Forelesningen bør vare lengre!
Meget relevant tema.
16. Spennende og utrolig lærerikt. Din glød og engasjement er utrolig og gir et nytt syn på
ting. Bra å få høre historier fra en forelder og en som har vært i helsevesenet på en annen
måte. Det gjør at man vil forandre og forbedre. Ble rørt og det satte spor.
Dette skal jeg ta med meg videre!
Tusen takk!! Flott foredrag!
17. Ble rørt av filmen fra Memphis.
Kjempebra!
18. Veldig interessant å høre på, god forelesning.
Synes det ble litt kort tid.
19. Bra forelesning! Har fått en del nye tanker etter i dag, om ting vi sikkert ikke hadde fått
gjennom en vanlig forelesning.
20. Interessant å høre om situasjonen din/deres.
Et fint tilbud til oss på Bachelor i vernepleie. Ble noe annet enn en ”vanlig” forelesning
med tungt stoff – og kanskje litt for lite praktiske eksempler.
…. Hør om du kan få litt lenger tid til disposisjon neste gang!!
21. Synes forelesningen var bra, men man trenger mer tid! Eller eventuelt kutte ned
forelesningen på forhånd hvor man har tatt ut det viktigste. (selv om alt er viktig!) For man
blir litt stresset som student også når man vet at man skulle vært gjennom 7 ark, men
kommer bare gjennom noe…

22. Fine avbrekk med filmer som gjorde det lettere å forstå hendelser/situasjoner.
Bra forelesning som får meg til å reflektere å tenke.
23. Foreleserens avbrekk med filmer og sanger gjorde forelesninga spennende. Men utenom
dette var forelesninga levende og bra.
24. Dette har vært en svært interessant forelesning som jeg er glad for å ha fått med meg!
25. Du foreleser på en god måte, du engasjerer ditt publikum, og stoffet i forelesningen er
spennende, relevant og tankevekkende. Kjempefint du bruker egne eksempler og
kombinerer dette med det faglige.
26. Lengden på forelesninga var passe, men kunne godt vart over 2 dager, slik at det blei tid til
alt. For dette var veldig interessant og rørende. Eg har lært utrulig mye i løpet av disse 4
timane. Flott presentasjon. En tankevekker .. på mange måter. Takk!

