
UTVÄRDERING: Teknisk engelska för ingenjörer – 
            English for Engineers 

Kursen genomfördes 30-31 maj 2012 som internutbildning med 10 kursdeltagare från:  
GRONTMIJ AB, Stockholm 
 
 

      
      
 
 
 

     Medel 
                      
1. Din övergripande åsikt om kursen är:   9.2                    
  
Det som lärdes ut var:       
 
2. Intressant och inspirerande    9.6                     
3. Praktiskt och användbart     9.2            
4. Enkelt att ta till sig     8.9                     
  
Utbildningens innehåll och upplägg  
5. Utbildningens innehåll    8.6 
6. Utbildningens upplägg     9.2                      
7. Utbildningens nivå utifrån dina kunskaper och erfarenhet  9.1                    
  
Utbildaren 
8. Kunskaper och erfarenheter för denna utbildning   9.1                      
9. Pedagogisk förmåga     9.6                  
10. Förmåga att ta tillvara gruppens erfarenheter   9.3                      
11. Förmåga att skapa en positiv stämning i gruppen   9.6                      
12. Förmåga att visa hur kunskaperna kan användas praktisk  9.4                      
  
 Förväntningar och nytta av utbildningen  
13. Utbildningen motsvarade dina förväntningar  8.7                      
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   8.2                    
 
Lokalen och utrustningen  
17. Lokalernas ändamålsenlighet för denna utbildning   8.3                      
18. Kvaliteten på mat, fika och ev. logi    7.6                   
 
Deltagarnas egna kommentarer: 
…mycket bra kurs och mycket bra kursledare…för min egen del hade en mer tekniskinriktad utbildning 
varit att önska men mitt helhetsintryck är mycket högt…som allmän kurs i hur man ska vara i 
verksamheten var den super!...after the lunch break you need practical exercises and not too much 
dialogue…bra kurs med relevant inriktning…bra med praktisk träning…innehållet var inte helt 
anpassat för VÄG/VA dock tillräckligt bra för mig…mycket bra anpassad…bra tempo och bra 
upplägg…skulle kunna vara ännu mer specialinriktat, men jag förstår att det inte är möjligt. Jag 
kommer ändå ha mycket nytta av det jag lärt mig, det har varit väldigt intressant! Tack!...något längre 
kurs hade ju varit bra…kursledaren var väldigt enkel att förstå…perfekt sätt att fräscha upp sin 
engelska samtidigt som man fick del av mycket ny nyttig info….bra ansats för att bygga upp ett förråd 
av tekniska glosor också…mycket trevlig och duktig lärare. Tackar!... 
Mycket bra introduktion till hur vi ska bemöta och ge intryck på våra affärsbekanta…väldigt mycket 
går/bör användas även i vårt svenska arbetsliv… kursen skulle kunnat vara längre men nu var det den 
här tiden som fanns och jag tycker det var väl utnyttjat: Tackar!... 

 

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


