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Historia grundkurs HT 2018
Utvärderingsenkät från SI-ledarna för SI-aktiva studenterna
Alla studenter på grundkursen i historia (127 stycken) har fått möjlighet att delta i frivilliga SI-övningar.
Studenterna träffas ungefär en gång i veckan i mindre grupper, under ledning av en student som redan klarat
kursen och som därför kan bidra med sina erfarenheter. I genomsnitt har 20-talet studenter tagit chansen att
delta i SI-verksamheten, och 16 svar lämnades av de aktiva studenterna.
Sammanställare: Anna Wallette, metodhandledare för SI-ledarna.
Du deltar i SI-möten. Vad har dessa haft för betydelse för dina studier denna termin? Läs igenom följande
påstående och ringa in den siffra som bäst stämmer överens med din uppfattning
SI verksamheten har varit viktig för mig i de studier jag bedriver denna termin.
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt)

SI har hjälpt mig med instuderingen av kursens innehåll.
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt)

SI-ledarna har genomfört mötena på ett genomtänkt sätt, och haft ett bra bemötande gentemot oss studenter.
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt)
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Betygsätt från 1 (mindre bra) till 5 (mycket bra) vad du själv tycker har varit roligast att jobba med på SImötena denna termin:
__3,9__ att jobba med gamla tentor
__3,8__ att göra tidslinjer
__3,8__ att jobba med instuderingsfrågor
__3,4__ att ha diskussion i grupp på ett bestämt tema
__2,9__ att ha diskussion i grupp utan ett bestämt tema
Betygsätt från 1 (mindre bra) till 5 (mycket bra) vad du själv tycker har varit viktigast med SI-verksamheten:
__4,8__ tentainläsningshjälp
__3,9__ genomgång av föreläsningen
__3,8__ social samvaro & fika
__3,7__ diskussion
__3,3__ studieteknik
__3,2__ fördjupning
Vad har varit särskilt bra med SI på historia denna termin?
Genomgång av gamla tentor (3 stycken)
SI-ledarna (2 st)
Förstå innehållet i kursen (2 st)
Instuderingsfrågor
Tidslinjer
Att skapa frågor och besvara andras
Fika
Repetition
Vad kan bli bättre med SI på historia?
Uppdatera frågorna så att de stämmer med kursens innehåll & mer relevanta uppgifter (3 stycken)
Inget (2 st)
Mera kex + mjölkfritt alternativ till kaffet 
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