
Hagagymnasiet läsåret 1516 
Använde mig av Google-formulär, men det såg inte bra ut när jag skulle skriva ut resultatet. 
Därför kopierade jag innehållet och klistrade in i detta dokument i stället. 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vad har du lärt dig under kursen? (59 svar) 
Språket bättre, stavning och källkritik  
Språket bättre, stavning och källkritik  
Skriva referat, skriva litteraturanalys, skriva insändare 
Skriva referat, litteraturanalyser 
Skriva litteraturanalyser, referat, insändare och lärt mig nya saker om språket 
Avslappningsövningar, hur man hanterar stress, olika teorier om motivation, hur man bäst nåt 
sina mål! 
Att hantera stress 
Olika avslappningsövningar  
Hur viktig motivation är 
Jag har lärt mig om positiv och negativ stress, att prioritera och jag har lärt mig många olika 
avslappningsövningar. 
Hur man ska tänka för att bli mindre stressad, mer motiverad och kunna slappna av. 
vad språksociologi är, vad ett referat är, olika klassiker 
Varför man ska slappna av, hur man ska träna bort stress och om motivation. 
Hur man hanterar stress och hur man bäst kan planera för att minska sin stress.  
Planera och hålla i en övning 
Dokumentera i träningsdagboken 
Hur man hanterar stressande situationer 
planera och hålla en egen övning  
dokumentera en träningsdagbok  
skriva novell, debattartikel och språksociologi 
Språksociologi, argumentation, kunna ha muntliga redovisar utan att vara nervös. 
språksociologi, språkriktighet, argumentation 
om en litterär epok författare och skriva en sammanfattning = referat 
Språksociologi 
Argumentation 
Muntligt anförande utan att behöva vara nervös 
Romantikens historia, lite om retorik, olika texttyper 
Big data skapa en egen webbplats göra en rullande powerpoint 
Lite ord från norskan, lite mer om hur man hänvisar och vad en utredande text är. 
Skriva referat, skillnaden mellan män och kvinnor och bättre på läsförståelse 
Stress, motivation och 
Jag har lärt mig 8 stegsmodellen, hålla bra tal och att skriva referat. 
Att skriva referat och andra typer av texter.  
Att hålla muntligt anförande till exempel i form av argumenterande tal. 
Mer om klassiker. 
Perspektiv, milgrams experiment, psykologins historia 
Hur man hanterar stress 
Om språk, om romantiken, om författare 
Litterära epoker, författarporträtt, textanalys  
Hur man hanterar stress, vad som motiverar mig & hur man kan lugna ner sig. 
Jag har lärt mig hur man skriver ett referat, vad en formell och informell texttyp är, mer än vad jag 
kunde innan om och väldigt mycket som jag inte kunde innan om språksociologi 
Referat, hur man blir en bättre talare, kunskaper om kända poeter och författare 



skriva texter, läsförståelse och referat. 
Planera 
Har utvecklats både skriftligt och muntligt. Framförallt blivit bättre på att skriva texter. 
Jag har lärt mig om de olika psykologiska perspektiv, hur man kan tillämpa ett beteende med 
hjälp av de olika perspektiven och om hur psykologin såg ut förr jämfört med nu. 
Jag har lärt mig om: 
Författare från olika tidsepoker 
Lyrik, Epik och Dramatik 
Mycket om olika hemsidor och funktioner på nätet. 
Motivation, stress och Yoga 
Inte jätte mycket 
Språksociologi, litteratur, läsförståelse och mycket mer. 
Riktigt mycket! Det är dessutom väldigt roligt och motiverande med en lärare som Joni. 
Hur man skriver olika texttyper, lite kort fakta om litteraturepokerna och främst hur man skriver 
referat. 
Hur man skriver ett referat, hur jag ska framföra ett tal så bra som möjligt och hur jag analyserar 
en text 
Beteendet, psykologin, tankar 
Beteende psykologi tankar 
Om språk runt om i norden, skillnader, mellan språk och hur man skriver krönikor och referat 
Prata inför klassen lite mer, språkkunskaper, skriva texter 
Vad stress är, avslappning, hur man lär sig att bli mindre stressad 
Vad stress är 
Hur stress påverkar oss 
Om människors beteenden (tankar osv) och varför 
. 
. 
. 
olika texttyper, skriva och läsa 
Vet inte 
språksociologi, klassiker, tal 
Jag har lärt mig om hur man behandlat människor förut och hur dom behandlas nu dvs att man 
nu mera lyssnar på patienten 
Mycket 
Språkens förhållanden, litteratur, epoker m.m 
Hur jag kan hantera stress på ett bättre sätt 
Vad jag kan Göra för att förhindra stress 
Olika avslappningsövningar 
Hur man skriver insändare, debattartikel och andra viktiga saker inom svenskan 
Hur jag ska tänka mer positivt, hur jag ska tänka för att inte stressa, många olika 
avslappningsmetoder. 
 

Ge läraren ros (45 svar) 
Ja 
Ja 
Ja 



Bra lärare lärt mig mycket 
Väldigt bra på att lyssna på oss elever, du har bra upplägg av lektionerna som gör att man lär sig 
bra, kalendariet är otroligt bra då det ger struktur och vi elever vet alltid vad som väntas inför 
kommande lektion :) 
Jag tycker att du har varit en bra lärare och man märker tydligt att du lägger ner mycket tid och 
energi på dina elever. 
Jag tycker att Joni är en väldigt trevlig och bra person, och han är en duktig lärare. Han har 
mycket kunskap som han på ett tydligt sätt för över till eleverna. 
Bra material, information och bra tempo. 
Bra att vi får ta ett större ansvar över våra studier. 
Jag tycker läraren varit väldigt bra och lyssnar på vad vi har att säga och hjälper en att komma 
framåt och väldigt förstående. Har det varit något man undrat över är det lätt att få hjälp både 
under lektionstid men även lätt att nå på mail. 
Jag tycker vår lärare har varit väldigt bra och förstående och gör det bästa åt var och en av 
eleverna. 
Ja han bryr sig om sina elever och arrangerar sig mycket 
Ja! Du har en bra hemsida. 
mycket bra 
Jag tycker läraren har varit bra och jag har fått den hjälp jag behövt för att nå dit jag siktar mot. 
Tycker även upplägget varit väldigt bra. 
Snäll och rolig och jag har lärt mig mycket 
Snäll rolig och jag har lärt mig mycket 
Ja! Läraren har varit bra. 
Du har varit underbar! 
Du vet vad du pratar om 
Du accepterar när det kan vara svåra perioder för eleven och accepterar om eleven inte kan 
lämna in uppgiften i tid och det uppskattas. 
Mycket bra pedagog! 
Att vi jobbat i grupp. Att vi haft en planering att gå efter. 
Bra föreläsningar 
Punktlig, ämneskunnig och lär ut bra 
Jag tycker att läraren har vart bra då han är strukturerad. 
Jag tycker läraren har varit bra, eftersom han har lärt ut på ett väldigt bra och enkelt sätt. 
Mycket bra genomgångar, tydliga och intressanta 
JA 
Jag tycker det har vart bra att du har tagigt hänsyn till mina behov då jag ej har kunnat deltagit på 
alla lektioner, och sedan hjälp mig att lägga upp en egen planering för hur jag ska klara kursen! :) 
väldig tacksam. 
Jag tycker att du varit en jättebra svenskalärare som är väldigt pedagogisk och snäll! 
Trevlig, skojig 
Läraren har varit väldigt bra och har en otroligt smart undervisningsstrategi 
Den bästa läraren jag har haft det här året. 
Bra kunskaper inom ämnet 
Jag tycker ditt sätt att arbeta med oss elever är ett väldigt effektivt sätt! man får mycket gjort på 
kort tid. 
Joni är mycket angagerad lärare med strukturerad lektion 
Roooos! 
Bra på att förklara  



Förståelig 
Tycker att du är bra som lärare 
bra att lära ut 
Snäll och trevlig, kunnig 
bra 
Förklarar bra 
Otroligt bra lärare! Kan sin grej. 
 

Här kan du ge läraren ris. (12 svar) 
Inget har varit dåligt!:) 
Ingenting 
Roligare uppgifter och var mer bestämd för du är för snäll 
För snäll mot de som inte anstränger sig på lektionen 
Vet inte 
Kanske lite för snäll och är lite för slapp när det gäller dead lines. Ger vissa mer tid med uppgifter 
osv även fast dom alltid skolkar 
Jag tycker också att läraren vart ganska dålig när man har redovisat eller när man pratat med 
läraren. Stöddig och kommer inte riktigt ihåg vad som gjorts och sagts. 
Ibland lite otydlig i kalendariet, men ofta väldigt strukturerat 
Det som skrevs på övrigt 
- 
dålig 
Kunde planera lite bättre i vissa saker 
 
 


