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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
enn forventet

Dårligere
enn forventet

Som
forventet

01

08

Bedre
enn forventet

23

Mye bedre
enn forventet

16

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

Dårligere
enn forventet

Som
forventet

02

05

Bedre
enn forventet

25

Mye bedre
enn forventet

16

Var forelesningen relevant for dine studier?
Overhodet
Ikke

Nei, egentlig
ikke

Sånn
passe

Ja, relevant

Ja, svært
relevant.

00

12

36

Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere?
Elendig

Dårlig

Sånn passe

09

Godt

Svært godt

32

07

Hvordan var lengden på forelesningen?
Alt for lang

Litt lang

Passe

04

35

For kort

09

Alt for kort

00

Kommentarer:
1.
BRA !!
2.
Bra presentasjon!
3.
Totalt sett veldig bra. Men jeg synes at introduksjonen av presentasjonensforløpet
ble en smule langtekkelig.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

Dette var en type forelesning som jeg har savnet.
Konkret og godt presentert. Jeg følte at det var viktig å høre om hvordan
familien/pårørende opplever møte med hverdagen og helseapparat med et
funksjonshemmet barn.
Jeg kunne absolutt ha tenkt meg en forelesning til!
En veldig bra forelesning som jeg har fått mye ut av.
Bra med hjelpemidler i forhold til musikk, film og bilder.
Syntes det var litt ”tungt2 og deprimerende å høre på, og gruer meg til å bli en del av
dette hjelpeapparatet som ikke fungerer så godt som det burde.
Savnet å høre om det som var bra!
Det som ikke fungerer har jeg hørt om så mange ganger før! (I avisen, case vi har
jobbet med, tv-programmer osv…)
God forelesning med egne opplevelser og følelser!
Bra med musikk og videosnutter, det liker vi!
Kunne gjerne vært lenger, veldig bra å få dette perspektivet presentert på denne
måten. Takk for fin forelesning.
Interessant tema, og en fin vinkling om team.
Veldig greit å få høre hvordan det er fra et pårørende perspektiv.
Meget interessant å se hvordan faglig kompetanse og personlige opplevelser
virkeliggjør et foredrag., teori og praksis. Hvordan det blir presentert i
utdanningsperspektiv og hvordan forhold/misforhold er i virkeligheten.
Meget bra å stå frem – viktig å høre slike historier. Det blir lettere å sette seg inn i
situasjonen til familien, som lever – har levd med et funksjonshemmet barn.
Bra forelesning!
Interessant tema, skulle gjerne hatt mer om det spesielt fordi vi har fått ett
perspektiv fra brukeren. Samtidig som at du er utdannet og jobber innen feltet.
Skulle gjerne hørt mer om søsken, og hvordan deres opplevelse er og hvordan
drømmen av et tilbud kan/bør våre, hva som fungerer bra nok osv..
Flink med konkrete eksempler som får oss tl å reflektere over problemstillinger vi
står overfor i jobbsammenheng. BRA.
For kort fordi dette var interessant. Rakk ikke å gå igjennom alt.
Veldig interessant. Lærerikt å bruke et eksempel gjennom hele forelesningen.
Veldig bra!

