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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 
             
  
                                  08                22                 14 
 
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 
             
  
                                 01                 21                 22 
Var forelesningen relevant for dine studier? 
 
Overhodet  Nei, egentlig   Sånn  Ja, relevant  Ja, svært 
Ikke   ikke   passe     relevant. 
             
  
       01                                  03                 17                 23 
 
Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere? 
 
Elendig      Dårlig  Sånn passe     Godt  Svært godt  
             
  
                                 03                 18                 23 
Hvordan var lengden på forelesningen? 
 
Alt for lang     Litt lang  Passe    For kort  Alt for kort      
             
  
                                22                18                          04 
    
Kommentarer: 
1. (Overhodet ikke relevant for mine studier fordi): Jeg synes barn med 
funksjonshemninger bør avlives fortest mulig, hvis det er umulig å gjøre dem helt friske og 
nyttige for samfunnet. For tusen år siden eksisterte et begrep ”utburdent barn”. Samfunnet 
kunne fort og enkelt kvitte seg med de som ”sugde” ressurser uten å gi noe nyttig tilbake. 
Hvorfor bør vi nå akseptere en svak og fremmed for europeere kristen moral hvor alle skal 
få lov til å leve? 



2. Du gav mange gode bilder på ting (eks. maratonløperen) som gjorde det lettere å forstå 
teori. Jeg kunne kjenne igjen mye av det du snakket om, fra situasjoner jeg har opplevde i 
praksis, men nå ble dette satt i et annet perspektiv. Jeg lærte mye om hvordan det kan 
oppleves å være pårørende. Jeg synes det er sterkt å høre deg snakke om din egen sønn. 
Jeg hadde sett PowerPoint-presentasjonen som ble langt ut dagen før, men jeg ble likevel 
positivt overrasket. 
Man kan ikke velge familie/pårørende, men Henning er heldig som har en far og familie 
med så mye ressurser og vilje til å stå på og finne løsninger. 
3. Takk for kjempefin forelesning!! 
Lykke til videre!! 
4. Tusen takk! 
5. Svært interessant forelesning, som har gjort at man tenker på hvilket liv 
multifunksjonshemmede lever, hvilke muligheter og framtidsperspektiver de har de som 
blir rammet av så alvorlige sykdommer. 
Takk for interessant forelesning! 
6. En veldig interessant foredrag, både lærerikt og rørende formidling av Hennings sykdom 
og hans nettverk. 
7. Meget bra at egne erfaringer blir trekt inn. Lettere å skjønne hvordan ”møte med en ny 
virkelighet” var/er. 
Absolutt relevant for meg som sykepleierstudent og senere når jeg skal jobbe! 
Takk! 
8. Ærlig, gripende forelesning! 
Fortsett sånn videre…. 
9. Jeg synes at dette har vært en interessant forelesning. Fått ett godt innblikk i sykdommen 
til Henning, og innblikk i hverdagen til foreldre/barn med funksjonshemming. Synes det er 
sterkt at noen deler sitt liv slik der er blitt gjort. 
10. God informasjon med tanke på koordingerigstjenester – og behovet for dette. Som 
helsepersonell kan det ofte føles som en jungel av tjenester – hvor skal vi henvende oss? – 
hvem har ansvar? 
Vi står der av og til hjelpeløse i forhold til at vi har så lyst til å hjelpe, og det er forståelse for 
at en som pårørende kan føle det som en enda ”større jungel”. 
Tusen takk for noen lærerike skoletimer! 
11. Takk for ei god og spennande forelesing. 
Håpar du kjem inn tidligare i studiet for dei som ”kjem etter oss.”  
12. Ga et godt innblikk i hvordan livet som et menneske med en funksjonshemming, og 
hvordan familien opplever og påvirkes av en slik livssituasjon. 
Ga meg et annet og mer positivt syn på det å leve med funksjonshemming og familiens rolle. 
Det jeg ser er en av de største utfordringene er politikernes dobbeltmoral – der de ikke vil 
ha et utvelgingssamfunn, samtidig som tilbudet og støtteordningene ikke på langt nær er der 
de bude være i vårt såkalte ”velferdssamfunn”! 
13. En svært interessant forelesing. Det og få høre en historie så nært og levende gjør det 
spennende og lærerikt. Det har vært lett og følge med og virker nyttig på mange plan av hva 
vi som sykepleiere vil møte i hverdagen.  
Det skulle vært flere slike forelesninger!! 
Takk! 
14. Veldig bra og ”sterk” forelesning! Håper skolen får den inn tidligere i studiet, for kull 
som kommer etter oss. Utrolig nyttig og lærerikt – men også tøft å høre på. Har selv mistet 
en 11-åring i nærmeste familie nylig i ulykke, og det med meningsløshet og mestring er 
veldig gjenkjennelig – uten sammenligning for øvrig. 
15. Veldig lærerikt. Det er viktig for helsepersonell å få innblikk i en slik situasjon. At 
foreleser var pårørende gjorde et bedre inntrykk enn om en utenfor hadde forelest. Det er 
nødvendig å få se og høre opplevelsene som foreleseren presenterte når man skal jobbe i 
helsevesenet. Det gjør slik at man tenker på en annen måte. 
16. Det faglige innholdet var bedre enn forventet til tross for at jeg hadde store 
forventninger! 
Har i korte trekk hørt om deres historie gjennom min søster som hørte på din forelesning 
under ergoterapiutdanningen hennes. Da du begynte å snakke kjente jeg straks igjen denne 



veldig spesielle livshistorien. Du skal vita at denne historien berører oss veldig, og vi 
glemmer det aldri. Fra min søster fortalte oss om denne faren til en gutt med en veldig 
sjelden sykdom, rundt middagsbordet hjemme, har jeg aldri glemt det. Veldig glad for at jeg 
fikk oppleve og høre på din forelesning. En av de bedre forelesningene jeg har vært med å 
på, og en veldig fin måte og presentere et slikt aktuelt team! TAKK! 
17. En utrolig gripende historie fortalt på en engasjerende og utrolig god måte. Har aldri 
møtt en mer avslappende og ”bedagelig” foreleser som får fram budskapet så godt. Veldig 
positivt! Det er slike historier som jeg husker og tenker tilbake på. 
18. Som mor til et barn som er ekstremt prematur, og har litt senskader etter dette, synes 
jeg det er supert at foreldre til barn med sykdommer og utvikingshemninger trer frem og 
gjør verden rundt oppmerksom på denne delen av livet. 
Ei flott ”Forelesning”!!!! 
Det er ofte slike timer som sitter igjen hos oss. Av egen erfaring vet jeg at man må jobbe mye 
selv også for å få ting gjort i systemet. 
19. At du bruker egne erfaringer/eksempler gjør det mer interessant! Bra!! 
20. Jeg føler at du som foreleser virkelig kan gi oss som hører på noe viktig å ta med oss, 
omsorg for alle rundt seg – og forståelse. 
Denne forelesningen har vært tung på en sånn måte at jeg er helt tom inni meg, og sliten. 
Forelesningen har gått inn på meg og jeg ville ikke vært den foruten. 
Takk for hva denne forelesningen har gitt meg som menneske. 
21. Dette var utrolig bra og lærerikt. Veldig flink til å forelese og du tok det i bra tempo slit 
at det var lett å få med seg innholdet i det du fortalte. Håper at du fortsetter å forelese om 
dette temaet til andre studenter også. 
Takk for en utrolig bra forelesning! 
22. Jeg opplevde å bli kjent med Henning gjennom denne presentasjonen. Gripende å se 
hvordan han setter pris på sin Andeby, samtidig som også andre gjærs(?). 
Flott at du kommer hele tiden med eksempler!! 
23. Brukte det spesielle/det personlige på en måte som gjorde det lærerikt og veldig bra også 
for det generelle. Satte ord på mye som egentlig også er egne livserfaringer, i en annen 
setting, men som ikke er ”satt i bås” og reflektert over. 
Kjempebra!! 
24. Veldig engasjerende undervisning. Lærerikt å høre om dette av noen som har erfaring 
om temaet! 
25. Kjempeflott og relevant forelesning Egil Rian – en entusiastisk og engasjert foreleser. 
Fint med egne erfaringer, opplevelser og følelser. Gjorde forelesningen enda bedra at du 
greide å komme med en del generell og faglig info i tillegg!! 
26. Fantastisk god forelesning. Veldig bra med en historie å knytte til teorien. Flott med 
videoer som ga oss et bilde av situasjonen. En av de beste forelesningene vi har hatt på 
studiet. Ironisk nok på vår siste skoledag. 
Lykke til videre! 
27. Et kjempebra framlegg!! Du snakket og la det frem på en svært god måte. Du hadde 
øyekontakt med oss og snakket et forståelig språk! BRA!! 
 

 
 


