
8 svar

Godkänner svar

Tycker du att syftet med kursen har uppfyllts?

8 svar

Lokalens utformning ( 5 = bra, 1 = inte alls bra)

8 svar

Tekniken har fungerat ( 5 = bra, 1 = inte alls bra)

7 svar

Studietempot har varit

8 svar

Det har varit lagom antal träffar

8 svar

Arbetet i cirkeln har fungerat

8 svar

Vad är ditt omdöme om cirkelledaren?

8 svar

Bra

Kunnig pedagog med humor

Kunnig inom ämnet, verkar ha breda språkkunskaper,, inspirerande, associerande, allmänt ”trevlig”
språkkunskaper

Hjälpsam, vänlig och bra( kunnig)

Mycket bra.Väldigt kunnig och rolig.

Duktig på sitt ämne. Håller en lagom tempo med tanke på deltagarna.

Mycket bra.

En toppen lärare med djupa kunskaper och vet hur man ska lägga lägga upp undervisningen. Lyssnar på dina
elever.

Cirkelns innehåll motsvarade mina förväntningar

8 svar

Vad har varit viktigast i kursen för Dig?

8 svar

Kung och samlat

Att börja lära mig franska språket

Att fräscha upp och repetera gymnasiekunskaperna

Samtalen, övningarna på franska. Lagom takt och repetionerna.

Att få höra o prata franska

Trevlig och accepterande stämning i gruppen.

Eftersom jag aldrig läst franska förut, så har dekursen givit mig bra Att jag fått förkunskaper, eftersom jag
aldrig läran förut. Hoppas på en fortsättningskurs

Allt har varit bra!

Vilka områden har du saknat?

7 svar

Kan vara för tidigt men mer konversation på nybörjar nivå vore trevligt

”Gammaldags” grammatik

Kanske mera kultur och kunskap om Frankrike som land.

inget

Som helt nybörjare i franska har jag inte saknat något.

Kan ej svara på detta.

Inga

Har du synpunkter är vi tacksamma för att du delar dem här:

5 svar

So

Läroboken är rörig och ostrukturerad. Och samtidigt lite rolig.

Jag är nöjd med kursen, men kanske då mera kunskap om Frankrike som land/ nation.

Vill gärna fortsätta nästa termin har ett önskemål om att franskan ligger på förmiddagen.

Salen har inte varit bra. Konstig akustik, svårt att höra. Tror det skulle behövas textilier, så skulle ljudet bli
bättre.

Övriga kommentarer

5 svar

So

Studietakten har passat mig bra.

Bra och rolig kurs 

🤶

Jag har lärt mig mycket och samtidigt haft väldigt roligt

Bra lärare. Hoppas på en fortsättningskurs.

Sammanfattning Fråga Enskilda svar

Ja
Inte alls
Delvis

100%

0 1 2 3

5

4

3

2

1

3 (37,5 %)3 (37,5 %)3 (37,5 %)

2 (25 %)2 (25 %)2 (25 %)

3 (37,5 %)3 (37,5 %)3 (37,5 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

5
4
3
2
1

57,1%

42,9%

5 För högt
4
3 Lagom
2
1 För lågt

100%

5 Håller helt med
4
3
2
1 Håller inte alls med

12,5%

87,5%

5 Mycket bra
4
3
2
1 Inte så bra

12,5%

12,5%

75%

5 Helt och hållet
4
3
2
1 Inte alls

25%

75%

21ht Franska A1 termin 1 Skicka
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