Second evaluation students, open answers

Fråga1
Jag tror att en bra språkgrund kan vara en bra merit i livet
Roligt ämne, det går bra för mig
Kursen ganska svår, mycket, men samtidigt intressant
Ett viktigt betyg att ha
Kul, men svårt
Går ej bra
Känner inte att jag utvecklas, svårt
Bra att kommunicera o förstå svenska
Roligt att lära nya saker
Det är relativt roligt
Roliga lektioner där man lär sig mkt

Fråga2 ”3 aktiviteter”
Att uttrycka sig och formulera åsikter i tal och skrift – lära sig konsten att tala för att övertyga och
debattera. Att utveckla språkförståelse, ordförråd o grunder i språket. Uttrycka sig formellt – lära nya
språk.
Att skriva olika typer av texter. Diskutera. Debattera.
Diskussioner. Uppsatser. Utvecklas o lära nytt
Debatter. Presentationer. Krönikor
Diskussioner. Debatter. Redovisningar
Debatt. Diskussioner
Krönikor. Debatter. Presentationer
Läsa böcker. Debatter. Analysera böcker
Arbete om film. Läsa bok. Argumenterande diskussioner
Tal. Krönikor. PM
Debatter. Diskussioner. Tal

Fråga5 ”förstår alltid syftet”
Att förstå syftet brukar inte vara problem, däremot tilltalar inte alla syften en lika mycket men när
man har förstått vikten av att vara duktig på språk är det viktigt att alltid försöka för att utvecklas
Oftast, men inte alltid
Vi får bra och tydliga instruktioner till varje uppgift och vet vad vi behöver kunna för de olika betygen
Ibland fördriver vi lektionstiden med att spela kortspel och bara diskutera irrelevanta ämnen
Jag tror i alla fall att jag fattar syftet med lektionerna
Alltid tydligt
Det framgår alltid vad vi ska jobba med
Vet ej Ibland är det svårt att hänga med och koppla ihop olika delar vi jobbar med
Tycker det är tydligt varför vi gör allt
Inom varje område förklaras alltid tydligt vad syftet är

Fråga 8 ”Stöd”
Vi får de verktyg vi behöver, men jag skulle önska lite mer ind. feedback på vad som behövs utvecklas
i språkuppbyggnad o inte bara grammatiska grejer
Jag får den hjälp jag behöver
Vi får hjälp när vi behöver men får också lära oss att hitta svar själv o utvecklas
Bra feedback med tips får jag bara om jag direkt frågar. Finns inte i arbeten man får tillbaka
Tycker att jag får stöd o hjälp när jag behöver det
Får alltid
När jag ber om hjälp som oftast är abstrakt och måste tolkas, vilket leder till att jag slutar upp med
flera frågor än innan jag frågade
Läraren har bar kommunikation med mig och vill (känns det som) hela tiden att jag ska förbättra mig
Om jag behöver hjälp så får jag det
Jag tycker att man får bar med stöd
När en behöver hjälp finns det alltid tillgängligt

Fråga 9 ”Förbättringar”
Lite mer ind. Feedback för att utvecklas lättare
Nej
Nej
Det fungerar på ett bra sätt
Svårt att koncentrera sig med de dåliga stolarna vi har. Övrigt är allt under lektionerna bra
Vet ej
Har inga
Kan vara lite tystare ibland
Om vi kunde dela upp oss och sitta på olika ställen när vi diskuterar hade varit bra
Nej, inte direkt
Tycker det fungerar mycket bra som det är nu

