
UTVÄRDERING: Utbildning affärsengelska: The Business English Workshop  –  
SPRÅKBRUKET EDUCATION AB i samarbete med Stål & Verkstad, Kristinehamn 
Kursen genomfördes november-december 2009 med kursdeltagare från: 
Structo Hydraulics, Calamo, Naverviken, Albin Komponenter och Zakrisdalsverken. 
 
 

      
      
 
 
 

  
  På en skala 1-10………………………………Medel 
                     
1. Din övergripande åsikt om kursen är:    9.5                    
  
Det som lärdes ut var:       
 
2. Intressant och inspirerande    9.4                   
3. Praktiskt och användbart     9.5                     
4. Enkelt att ta till sig     9.2                    
 
Utbildningens innehåll och upplägg  
5. Utbildningens innehåll    9.4 
6. Utbildningens upplägg     9.4                    
7. Utbildningens nivå utifrån dina kunskaper och erfarenhet  9.5                    
  
 
Utbildaren 
8. Kunskaper och erfarenheter för denna utbildning   10                   
9. Pedagogiska förmåga     9.8                    
10. Förmåga att ta tillvara gruppens erfarenheter   9.4                     
11. Förmåga att skapa en positiv stämning i gruppen   9.8                     
12. Förmåga att visa hur kunskaperna kan användas praktisk  9.5                      
13. Innehållet i kursmaterial    9.4                    
  
  
Förväntningar och nytta av utbildningen  
14. Utbildningen motsvarade dina förväntningar  9.3                      
15. Utbildningens överensstämmelse med dina behov   9.4                      
16. Nytta du kommer att ha av kunskaperna i ditt arbete   9.4                      
17. Din egen insats, aktivitet och delaktighet   8.9                    
  
Lokalen och utrustningen  
18. Lokalernas ändamålsenlighet för denna utbildning   8.0                      
19. Kvaliteten på mat, fika och ev. logi    8.0                      
 
Deltagarnas egna kommentar: 
”…mycket bra kurs som jag med all säkerhet kommer att ha nytta av…allt har fungerat jättebra…är 
jättenöjd med denna kurs…bra kursmaterial…bra att uppgifterna varierade mellan kurstillfällen…ett 
mycket bra kursinnehåll… med fokus på vad vi behöver i praktiken…variationen under dagen gjorde 
att det var hela tiden intressant…mycket bra kurs…bra med praktiska övningar…bra nivå på 
svårighetsgrad… rekommenderas till andra…materialet var bra men svårt att läsa många av 
kopiorna…det var ett mycket bra upplägg med teori blandat med många bra övningar…alla har varit 
aktiva hela tiden…bra nivå på kursen…bra kurs med ”rätt” nivå för användandet av affärsengelska i 
det dagliga arbetet… en mycket bra kurs, långt över förväntan…det vi har tränat på är exakt vad jag 
jobbar med och behövde lära mig…jag har märkt stor skillnaden på engelskan jag använt i jobbet 
sedan kursen startade…Tack! 

Mycket bra: 8-10 
Genomsnittligt/ok 4-7 
Ej tillfredsställande 1-3 
Ringa in en siffra 


