
THE TECHNICAL WRITING WORKSHOP – Språkbruket Education AB 

UTVÄRDERING  
 
Kursen genomfördes under feb-mars 2019 med kursdeltagare från: 
Combitech, DeLaval Int., Etteplan 
 
 
 

Plats: STOCKHOLM 

 

 

 

 

 

     Medel av 10 poäng 

 

1. Din övergripande åsikt om kursen är:    9,2 

 

Det som lärdes ut var  
 

2. Intressant och inspirerande     9,2 

3. Praktiskt och användbart     8,8  

4. Enkelt att ta till sig     9,8 

 

Utbildningens innehåll och upplägg  
5. Utbildningens innehåll    8,6 

6. Utbildningens upplägg     9,0 

7. Utbildningens nivå passade dina kunskaper och erfarenhet   8,3 

 

 

Utbildaren 
8. Kunskaper och erfarenheter för denna utbildning  10,0 

9. Pedagogiska förmåga     9,8 

10. Förmåga att ta tillvara gruppens erfarenheter   9,8 

11. Förmåga att skapa en positiv stämning i gruppen   10,0 

12. Förmåga att visa hur kunskaperna kan användas praktisk   9,5 

 

Förväntningar och nytta av utbildningen  
13. Utbildningen motsvarade dina förväntningar   9,0 

14. Utbildningens överensstämmelse med dina behov   8,5 

15. Nytta du kommer att ha av kunskaperna i ditt arbete   9,0 

16. Din egen insats, aktivitet och delaktighet    8,8 

 

 

Lokalen och utrustningen  
17. Lokalernas ändamålsenlighet för denna utbildning   10,0  

18. Kvaliteten på mat och fika     10,0 

 

Deltagarnas egna kommentarer 

Väldigt bra kurs som fick med att fundera på vad det är jag skriver. Många ögonöppnare! 

Bra feedback på hemuppgifterna! 

Gillade verkligen feedbacken – att skriver bra texter är ett hantverk. 

Vissa delar av grammatiken var för enkel. Men mycket bra grammatik också! 

Kursen var fantastisk bra överlag. Bra avslappnad och tydlig kursledare. 

 

 

 

 

                                                        

                                                                       

 

 
 

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



 
THE TECHNICAL WRITING WORKSHOP – Språkbruket Education AB 

UTVÄRDERING  
 
Kursen genomfördes under oktober – november 2018 med kursdeltagare från: 
Etteplan Industrier AB 
 
 
 

Plats: Göteborg 

 

 

 

 

 

     Medel av 10 poäng 

 

1. Din övergripande åsikt om kursen är:    9,0 

 

Det som lärdes ut var  
 

2. Intressant och inspirerande     8,8 

3. Praktiskt och användbart     9,2 

4. Enkelt att ta till sig     8,0 

 

Utbildningens innehåll och upplägg  
5. Utbildningens innehåll    8,5  

6. Utbildningens upplägg     8,8 

7. Utbildningens nivå passade dina kunskaper och erfarenhet   9,5 

 

 

Utbildaren 
8. Kunskaper och erfarenheter för denna utbildning  9,8 

9. Pedagogiska förmåga     9,8  

10. Förmåga att ta tillvara gruppens erfarenheter   9,0 

11. Förmåga att skapa en positiv stämning i gruppen   9,0 

12. Förmåga att visa hur kunskaperna kan användas praktisk   9,2 

 

Förväntningar och nytta av utbildningen  
13. Utbildningen motsvarade dina förväntningar   9,0 

14. Utbildningens överensstämmelse med dina behov   8,3 

15. Nytta du kommer att ha av kunskaperna i ditt arbete   8,5  

16. Din egen insats, aktivitet och delaktighet    8,0  

 

 

 

Deltagarnas egna kommentarer 

 

Det var nyttigt, vi lärde oss massor… 

Mer fokus på STE … 

En väldigt bra och nyttig utbildning! Tack! 

Det märks att läraren gillar sitt jobb och det är mycket bra! 

Kursens upplägg, föreläsningar vid två tillfällen och inlämningsuppgifter där emellan, är ett väldigt bra 

upplägg! 

Mycket bra upplägg med feedback på inlämningsuppgifterna! 

 

 

 

                                                        

                                                                       

 

 
 

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



THE TECHNICAL WRITING WORKSHOP – Språkbruket Education AB 

UTVÄRDERING  
 
Kursen genomfördes under november - december 2018 med kursdeltagare från: 
Etteplan Industrier, Cambio Healthcare, Alten, ÅF Consult 
 
 
 

Plats: LINKÖPING 

 

 

 

 

 

     Medel av 10 poäng 

 

1. Din övergripande åsikt om kursen är:    9,4 

 

Det som lärdes ut var  
 

2. Intressant och inspirerande     9,4 

3. Praktiskt och användbart     9,6 

4. Enkelt att ta till sig     9,6 

 

Utbildningens innehåll och upplägg  
5. Utbildningens innehåll    9,2 

6. Utbildningens upplägg     9,2 

7. Utbildningens nivå passade dina kunskaper och erfarenhet   9,4 

 

 

Utbildaren 
8. Kunskaper och erfarenheter för denna utbildning  9,4 

9. Pedagogiska förmåga     9,6  

10. Förmåga att ta tillvara gruppens erfarenheter   9,6 

11. Förmåga att skapa en positiv stämning i gruppen   9,8  

12. Förmåga att visa hur kunskaperna kan användas praktisk   9,2 

 

Förväntningar och nytta av utbildningen  
13. Utbildningen motsvarade dina förväntningar   9,4 

14. Utbildningens överensstämmelse med dina behov   9,4  

15. Nytta du kommer att ha av kunskaperna i ditt arbete   9,4  

16. Din egen insats, aktivitet och delaktighet    9,2  

 

 

Lokalen och utrustningen  
17. Lokalernas ändamålsenlighet för denna utbildning   9,0  

18. Kvaliteten på mat och fika     9,0 

 

Deltagarnas egna kommentarer 

 

Bästa kursen jag har varit på! 

Bra innehåll och bra pedagogik. Kändes som man lärde sig massa. 

Superbra att få individuell feedback på det man skrivit under kursen. 

Mycket bra kurs! Bra med praktiska övningar men framförallt feedback! 

Jag skulle uppskatta om vi hade mera software övningar. 

Lagom antal kursdeltagare – all fick komma till tals. 

Helt fantastiskt! Jag har lärt mig massor och haft det roligt samtidigt!  

Är supernöjd och vill tacka för en jättebra kurs! 

 

 

                                                        

 

 

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



THE TECHNICAL WRITING WORKSHOP – Språkbruket Education AB 

UTVÄRDERING  

 

Kursen genomfördes under mars – april 2018 med kursdeltagare från: 

GE Healthcare, Etteplan, Net Insight, Prose 

 

 

 

 

 

 

 

     Medel av 10 

 

1. Din övergripande åsikt om kursen är:    9,5  

 

Det som lärdes ut var  
 

2. Intressant och inspirerande     9,5  

3. Praktiskt och användbart     9,75  

4. Enkelt att ta till sig     9,5  

 

Utbildningens innehåll och upplägg  
5. Utbildningens innehåll    9,75  

6. Utbildningens upplägg     9,75  

7. Utbildningens nivå passade dina kunskaper och erfarenhet   9,75 

 

Utbildaren 
8. Kunskaper och erfarenheter för denna utbildning  10  

9. Pedagogiska förmåga     10  

10. Förmåga att ta tillvara gruppens erfarenheter   9,5  

11. Förmåga att skapa en positiv stämning i gruppen   9,75  

12. Förmåga att visa hur kunskaperna kan användas praktisk   9,75  

 

Förväntningar och nytta av utbildningen  
13. Utbildningen motsvarade dina förväntningar   9,0 

14. Utbildningens överensstämmelse med dina behov   9,75 

15. Nytta du kommer att ha av kunskaperna i ditt arbete   9,75  

16. Din egen insats, aktivitet och delaktighet    9,5  

 

Lokalen och utrustningen  
17. Lokalernas ändamålsenlighet för denna utbildning   10   

18. Kvaliteten på mat och fika     9,75  

 

 

 

 

 

 

 

Course Evaluation:  
 
STE Simplified Technical English 
How to write technical documentation according to ASD-STE100 
 
In-house course held on 20-21 March 2019 for 17 Technical Communicators from Saab/Combitech 
AB, Järfälla, Stockholm 
 
Course leader: Declan Madden, Språkbruket Education AB, Karlstad, Sweden 
 
 
 
 

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



 

 

 

 

 

     Medel av 10 poäng 

 

1. Din övergripande åsikt om kursen är:    9,0 

 

Det som lärdes ut var  
 

2. Intressant och inspirerande     9,2 

   

3. Praktiskt och användbart     9,3  

 

Utbildningens innehåll och upplägg  
4. Utbildningens innehåll    8,9 

5. Utbildningens upplägg     8,6  

6. Utbildningens nivå passade dina kunskaper och erfarenhet   9,5 

 

 

Utbildaren 
7. Kunskaper och erfarenheter för denna utbildning  9.9 

8. Pedagogiska förmåga     9,7 

9. Förmåga att skapa en positiv stämning i gruppen   9,9  

10. Förmåga att visa hur kunskaperna kan användas praktisk   9,6 

 

Förväntningar och nytta av utbildningen  
11. Utbildningen motsvarade dina förväntningar   9,4 

12. Utbildningens överensstämmelse med dina behov   9,2 

13. Nytta du kommer att ha av kunskaperna i ditt arbete   9.0  

14. Din egen insats, aktivitet och delaktighet    8.3 

 

 

Lokalen och utrustningen  
15. Lokalernas ändamålsenlighet för denna utbildning   8,4 

 

Deltagarnas egna kommentarer 

 

Tänk på att vända dig om och ha en dialog med kursdeltagarna i presentation och arbetsmoment. I övrigt 

exemplariskt! 

 

Ditt engagemang var både inspirerande och motiverande. Sättet du svarade på våra många frågor rakt på sak 

och ärligt när du inte kunde svara. 

 

Great course leader and great content! 

 

En stund av praktisk övning skulle varit väldigt nyttigt. Mycket bra jobbat! 

 

För att fullständigt förstå vad STE innebär räcker knappast två dagar. 

 

Efter har gått igenom STE boken så pass noggrant, blir det mycket enklare att använda den sedan. Bra kurs med 

väldigt engagerad kursledare. 

 

En bra genomförd kurs med bra innehåll. Kursen blir ett bra verktyg för att skriva på ett bra och enkelt sätt för 

oss. 

 

Kursen var väldigt intressant! Utbildaren var bar på att hålla min koncentration och intresse för ett innehåll som 

kunnat bli ganska tungt och tråkigt. 

 

Tack för en jättebra kurs! Allt fungerade utmärkt! Bra om materialet om ”Commas” kunde skickas till 

deltagarna. 

 

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



Very good refreshment of my knowledge. 

 

Materialet är intressant men tungt. Hålla passen till max 50 min. 

Part 2 av STE förstod jag efter 5 min. Förbered gärna andra övningar också. 

 

Det skulle vara intressant att titta på en typisk instruktion som produceras av oss på Saab. 

 

En väldigt bra kurs och mycket intressant. Tack! Men jag saknade några delar som bröt av. Man blir lite passiv. 

 

Jag upplevde kursen som väldigt givande, stort plus att det var på engelska. Stort plus till föreläsaren, bra 

tonläge, bjöd in publiken, proffsig. Tack! 

 

Hela upplägget av kursen var jättebra, lagom lång med pauser, läraren var lätta att förstå. 

 

 

 


