
EVALUERINGS-SKJEMA 
 

Forelesning: ”Møte med en ny virkelighet”  av Egil Rian,   
HiST, Sosionomutd. 22. mars 2010 kl. 1230 – 1515 

 
Hvordan opplevde du det faglige innholdet i forelesningen?    
På en skala fra 1-10, hvor 10 er beste skår.  

Skår:              5     6     7     8     9   10         
               2     1     9   16     6   13          8,32  (47) 

 
 
Hvordan opplevde du måten stoffet ble formidlet på?       
På en skala fra 1-10, hvor 10 er beste skår.  

Skår:              5     6     7     8     9   10         
               0     0     1     9   14   23          9,26  (47) 

 
Var forelesningen relevant for dine studier / din jobb? 
 
Overhodet  Nei, egentlig   Sånn  Ja, relevant  Ja, svært 
Ikke   ikke   passe     relevant. 
             
  
            00      02        16         29 
 
 
Hvordan var lengden på forelesningen? 
 
Alt for lang  Litt lang  Passe  For kort  Alt for kort 
             
  
            00      42        05         00 
 
Dine kommentarer: 
 

1. For kort, kunne gjerne ha hatt en time til. 
Kjempeinteressant og fin forelesning. Utrolig flott å få høre fra en person som har slike 
personlige erfaringer i tillegg til faglig kompetanse. 

2. Likte godt sangene som ble spilt før forelesningen. Sterkt. Og filmklippene som illustrerte 
virkeligheten til Henning. Mye enklere å få med seg et stoff når det er faktiske mennesker 
man snakker om. Mye bra faglig stoff, men litt ”gjemt”, slik at man blir sittende å 
reflektere litt på det. Det var pisitivt. Tror de fleste kommer til å tenke mye på denne 
forelesningen også framover. 

3. Veldig bra med eksempler knyttet til teorien. Veldig relevant og annerledes vinkling enn vi 
tidligere har hatt i forelesningene. Også stoffet var veldig nytt for meg, og jeg lærte masse. 
Engasjerende måte å forelese på. 

4. Veldig verdifullt å ta med seg videre. 
5. Veldig interessant når du trekker frem konkrete eksempel fra individuell plan og bruker 

den erfaring du har med din sønn. 
Flott og spennende for fremtidige sosionomer å lære om hvordan hverdagen fungerer for 
mennesker som har litt ekstra behov. 

6. Sterk historie. Fint å få fortellingen til en pårørende. 
7. Når du kommer for å forelese for studenter er det nok mer interessant å høre om saksgang 

og evt. lovverk. Utfordringer en har hatt og selvfølgelig hjelp en har fått. Ellers bra å 
kombinere sang, video og bilder, ellers kan det bli tørt. 



8. Fin forelesning med faglig og personlig innhold. Fint og lærerikt innblikk i en annerledes 
hverdag. 

9. Bra forelesning, rørende. 
Lærte mye om hvordan det oppleves for de pårørende (brukerne) å trenge hjelp fra det 
offentlige. Og hvordan man som profesjonsutøver kan hjelpe brukerne på best mulig vis. 
Bra å høre om hvordan teori fungerer i praksis (eller ikke fungerer.) 

10. Utrolig spennende å høre historien til Henning via et familiemedlem og ikke en 
”foreleser.” 
Reflektert framført! 
Har selv en lillesøster m/ryggmargsbrokk og kjente meg igjen i mye av det som ble sagt 
både om å være pårørende og storesøster. 

11. Svært lærerikt! 
12. Veldig bra forelesning! 

Setter stor pris på at vi får høre en så personlig historie! 
Bra gjennomført med både bilder og video. 

13. Veldig spennende og lærerikt å høre om Henning! Skulle ønske at vi hadde litt bedre tid. 
Flink ti å formidle! 

14. Veldig spennende og lærerikt, fordi det var personlige opplevelser. Men jeg tenker at 
opplevelser, følelser osv rundt det å ha funksjonshemning i familien er preget av kontekst, 
livssyn og samfunnsutvikling selv mye kan være felles for allmenheten. 
Var ganske imponert å se  stolt og engasjert far. 
Lykke til videre. 

15. Veldig bra måte å stille seg inn med musikk i begynnelsen. Får en fin følelse på det temaet 
som skal teas opp. Fint med mye bilder og video. Avslappet og fin blanding av alvor og 
spøk i forelesningen! 

16. Fin måte å formidle erfaringer på, og gjør det enkelt for oss studenter å knytte dette opp til 
vårt pensum. 

17. Veldig bra med ekte historier å knytte fagstoff opp til. Godt å få perspektiver fra familier. 
Veldig bra forelesning! 

18. Godt å få et personlig perspektiv! 
19. Synes det var en kjempebra forelesning! 

Var veldig interessant å høre på, og få stoffet framstilt på en annerledes måte. 
Lærer mye mer av slike forelesninger, og veldig bra at det var praktisk rettet, og med 
konkrete eksempler.  

20. Veldig ”nær” og lærerik forelesning. Takk! 
Det er lettere å se ”virkeligheten” og perspektivene når en har en person sin historie 
underveis. Variert à blir ikke kjedelig. 

21. Veldig bra, engasjerende, lærerikt, opplysende. 
Veldig, veldig bra 
All ære til pappa Egil! Du er helt fantastisk! 

22. Svært viktig å få dette pårørende – perspektivet, bidrar til å få et innblikk og en forståelse 
av hva det vil si å være pårørende til en person med funksjonshemning. 
Denne forståelsen/ dette innblikket kan man ikke lese seg til. Det var sterkt! 

23. Synes det med fordel kunne vært trukket inn mer pensumrelatert stoff. Ellers var det om 
I:P. bra. Ville gjerne høre mer om møtet med systemet ala ”det å gi informasjon ikke er 
gjennomført før den er mottatt.” Syns det bikka for mye over på det private. Men det er 
fint å få en økt forståelse av hvordan folk i slike situasjoner takler det.  

24. En svært interessant og viktig forelesning som jeg er glad for at jeg fikk med meg. Jeg 
kunne sittet i enda flere timer og hørt på! 

25. Sterk forelesning og filmer. 
Til ettertanke for de som tenker å jobbe med mennesker som enten selv har en 
funksjonshemning eller folk som lever med noen som har det. 

26. Veldig viktig å få eit perspektiv på brukarmedvirkning i praksis. Tankevekkande om 
inkludering av heile familien i ein sånn situasjon. Eg har lært mykje eg håpar å huske å 
minne meg sjølv på, ikkje minst om medmenneskeligheit og respekt. Tusen takk! 



27. Veldig spennende – nyttig med eksempel fra virkeligheten, se hvordan pårørende opplever 
hjelpesystemet - tenker over hvordan jeg vil være som hjelper/sosionom.  

28. Rørende og fantastisk! 
29. Ekte undervisning. Du vet i praksis hva du snakker om. Umulig å glemme den historien. 

Merkelig. Lykke til til Henning og familie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


