
 

 

Utvärdering

AvenyAkademin

Utvärdering 2009

Från projektets start den 23 februari 

fram till juni har vi i Avenyakademin 

genomfört 254 kurser. Totalt ska vi i 

projektet genomföra 608 kurser. Detta 

är en utvärdering som har gjorts på de 

deltagarna som deltagit under våren 

2009.  Antalet deltagare som varit med under denna utvärdering är 

Utvärderingen har delats ut av kursledarna efter varje kurs och där deltagarna har fyllt i 

blanketten innan dom har lämnat kursen. 

Vi har valt att ta med tre frågor i denna redovisning och det är: 

1. ”Hur nöjd är du med Kursen?”

2.  ”Lärarens kunskaper i ämnet”

3. ”Var Läraren inspirerande?”.

Här redovisas bara HLR. 
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1060 deltagare . 

Utvärderingen har delats ut av kursledarna efter varje kurs och där deltagarna har fyllt i 



Medelvärdet hos kurserna 
  Deltagarna fick sätta betyg mellan 1 – 5 

och här är snitt betygen för varje kurs 
gentemot fråga.  

    

 
Antal  

deltagare 

Hur nöjd är 

du  

med kursen? 

Lärarens 

kunskaper 

 i ämnet? 

Var Läraren  

inspirerande? 

     HLR 81 4,8 5 4,7 

 Deltagarnas synpunkter på kurserna 
 HLR       

 Snittbetyg: 4,8 
Kursledare: Lullan Backman  

 
"Mycket bra, tydligt och pedagogiskt" 

"Väldigt grundligt gällande HLR men kunde inkludera även blödning och chock" 

"Det var väldigt givande men för kort tid" 

"Bra med många praktiska övningar" 

"För lätt" 

"Mycket tydlig information” 

"Gick för fort i slutet" 

"Bra med övningar samt bra med tips på barn-räddningar" 
”Att få material att läsa på hemma vore toppen” 

”Mycket bra, tydligt och pedagogiskt”  
”Intensiv, lite för snabbt” 

 
 
Kort Sammanfattning HLR: 

Det är 81 personer som deltagit i denna utvärdering. Deltagarna har tyckt till och sagt att kursen 
har varit givande för dem samt att det var en mycket tydlig information av kursledaren. Många 

ansåg även att det är bra med praktiska övningar samt att man fick tips på ”barn-räddningar”. 
Deltagarna ansåg även att kursledaren var tydlig och pedagogisk.  

  

 

Tack för att jag får använda rapporten på min hemsida: 
 

Hanna Axelsson Avenyn 
Kajsa Sandén Lexicon 

Helena Jonasson Lexicon 

 
 

  


