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Historiska institutionen 
 
MINIUTVÄRDERING AV MENTORSVERKSAMHETEN (SI) VT -16 
Antal registrerade studenter: 78 
Antal svar: 21 
 
 
Deltar du på mentorsmötena? 

Ja 10  Nej 11 
 
 
Om ja, varför? 

- Bra forum att ställa frågor man är osäker på 
- Det är ett bra sätt att få diskutera sådant som man kanske inte förstått 

och en chans att sammanfatta allt som gåtts igenom på föreläsningarna på 
ett bra sätt. Speciellt hjälper det inför tentorna (3 svar) 

- Diskussionerna (2 svar) 
- Genomgång av kursen, identifiering av teman och generella drag  
- Går på träffarna om jag har tid 
- Snälla och intresserade mentorer 
- Är till hjälp när det är svårt 
- Kakor & bra snack 
- Givande 
- Ger tillgång till andras kunskap  
- Bra komplement till egna studier 
- Socialt, man lär känna varandra bättre 

 
 
Om nej, varför inte? 

- Tidsbrist (4 svar) 
- Har inte haft behov av det än så länge (3 svar) 
- Har ej tid/behov - men tycker det är bra att möjligheten finns (3 svar). 

Mentorsmöten inom andra kurser har varit givande 
- Prioriterar egen läsning (3 svar) 
- Vet ej 
- Var med på första delkursen men efter varje gång blev det mer 

ostrukturerat och ledarna verkade oförberedda 
- En undervisningsform som jag inte får ut särskilt mycket av 
- Vi bildade en egen välfungerande mentorsgrupp med mer effektivt 

pluggande 
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Om du har varit med någon gång: vad tycker du har fungerat bra? 
- Allt 
- Samtalet mellan kursarna 
- Det mesta har varit jättebra, alltid bra diskussioner 
- SI-ledarna är bra på att svara på frågor 
- Ordningen och diskussionerna 
- Bra diskussioner 
- Sådär, flamsig miljö och långsamma uppgifter 
- Allt har fungerat perfekt. Jag har presterat bättre på tentorna tack vare 

mentorsmötena 
- Man får info från de andra 
- Introduktionen var lite virrig 
- Det är socialt behagligt att andas en liten stund 

 
Om du har varit med någon gång: är det något du tycker kan bli bättre? 

- Kanske lite längre möten (2 svar) 45 minuter är för lite för att hinna 
komma någonstans 

- Mer genomgångar 
- Mer fri diskussion 
- Mer struktur och förberedelse 
- Att man kanske inte bara går igenom föreläsningarna, utan också annat 
- Nej, allt har fungerat bra  
- Närvaron! 

 


