Sammanställning av fritextsvar på frågan ” Further comments about language in the education or
about the language policy.” (engelska versionen av studentenkäten)
Många säger att det vore bra om de kunde läsa svenska på KTH men att det varit svårt att göra det
eftersom 1) det inte fanns kurser (utom online, vilket inte fungerar lika bra som salsundervisning),
eller 2) det inte fanns platser (utbytesstudenter prioriteras framför masterstudenter och
doktorander), eller 3) det inte fanns krav på att de skulle göra det, eller 4) det kostar pengar. De
flesta tycks tycka att svenskkurser för utländska studenter är meningsfulla och bör erbjudas alla
kostnadsfritt. Dagens prioritering av utbytesstudenter ifrågasätts av de flesta som kommenterat.
Flera hårda formuleringar om att doktorander inte får läsa svenska (kostnadsfritt) på KTH
förekommer också.
•

•

” I know that exchange students are sometimes offered intensive swedish courses before
their technical coursework begins. I have always felt that this would be very useful for
Master's and PhD students, perhaps even more so than exchange students. Since higher
education students plan to stay in sweden for a larger number of years, it would be very nice
if they could undergo some intensive swedish education on arrival. Even though just about
everyone is fluent in English, Swedish definitely helps!”
” [I] wish there was still a Swedish Language course for PhD Students. Ridiculous that [those]
who want to make the effort to learn Swedish have very limited options at KTH.”

Å andra sidan påpekar vissa att den hårda arbetsbelastningen i ingenjörsämnena gör att det är svårt
att läsa språk samtidigt.
Många kommenterar att de inte känner till språkpolicyn. Många säger dessutom, glädjande nog, att
de skulle vilja veta mer om den.
Flera påpekar att en nyckel till att förbättra språkanvändningen på KTH över lag är att se till att fler
blir bättre på engelska (fakulteten såväl som studenterna).
•

“I wish that every student that wants to be accepted at KTH on a Master or PhD level should
undergo a serious language test.”

Några tycker också att man bör fokusera mer på engelska än svenska (vilket är förståligt givet de
svarandes bakgrund och tydligare internationella perspektiv).

