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Sammanfattning utvärderingsenkät för SI-mentorsverksamheten  
Historia grundkurs VT 2015  

 
Alla studenter som under vårterminen 2015 går på grundkursen i historia (81 stycken) har fått möjlighet att 
mitt i terminen besvara en enkät om SI-verksamheten. Detta är en frivillig verksamhet. 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. 30 svar lämnades.  
 
Resultatet visar att merparten av studenterna tycker det är viktigt att de själva får bestämma vad mötena ska 
handla om, och de flesta är överens om att mentorerna låter alla komma till tals. Detta är bland det viktigaste 
när det gäller SI, som ska syfta till gemensamt lärande. Vidare tycker historiestudenterna som har svarat att SI 
ger möjlighet till fördjupad diskussion och är till hjälp med inläsning av kursen. Ingen student håller med om 
att SI bara är till för ”svaga” studenter. 
 
Resultatet visar också varför studenter väljer att inte gå på SI-mötena, och anger främst att detta är därför att 
mötestiderna krockar med annat, eller att studenten föredrar att studera enskilt. 
 

                 Sammanställare: Anna Wallette, metodhandledare för SI-mentorerna. 
 
 
Läs igenom följande påstående och ringa in den siffra som bäst stämmer överens med din uppfattning   

 
1. SI verksamheten är viktig för mig i de studier jag bedriver just nu. 

(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 

 
 
2. Jag går regelbundet på SI möten. 

(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 
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3. Det är viktigt att i förväg veta vad ett SI möte ska handla om. 
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 

 
 
4. Det är lagom att träffas för SI möte en timme varje vecka. 

(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 

 
 

5. SI uppfattas som något för ”svaga” studenter som behöver mer tid och hjälp. 
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 

 
 

6. Jag känner förtroende för min mentor/mina mentorer. 
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 
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7. SI mötena är för det mesta både stimulerande och roliga att delta i. 
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 

 
 

8. Det är viktigt att jag och mina kursare kan påverka vad ett möte ska handla om. 
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 

 
 

9. Tidpunkten för mentorsmötena är avgörande för om jag ska delta eller inte. 
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 

 
 

10. Mentorn är noga med att inkludera alla som kommer på mötet så att alla som vill får komma 
till tals. 
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 
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11. Genom SI får jag möjlighet till fördjupad diskussion om sådant som behandlas vid ordinarie 

föreläsningar. 
(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 

 
 
12. SI kan hjälpa mig med instuderingen av kursens innehåll inför tentan. 

(0 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt) 

 
 
13.  Rangordna från 1 (viktigast) till 6 (minst viktigt) vad du själv tycker är viktigast med SI 

verksamheten: 
 
I fallande ordning från 1 till 6:  
1. Diskussion     
2. Tentainläsningshjälp    
3. Fördjupning 
4. Genomgång av föreläsningen   
5. Studieteknik    
6. Social samvaro och fika    

    
 

14.  Rangordna från 1 (viktigast) till 6 (minst viktigt) skälen till varför du INTE deltar i SI verksamheten 
för din kurs: 

 
I fallande ordning från 1 till 6:  
1. SI mötena krockar med annat 
2. Föredrar att studera individuellt  
3. Mina vänner går inte på SI möten 
4. Slöseri med tid 
5. Uppskattar inte grupparbeten 
6. Trivs inte med mentorn 
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15. Vad tycker du har varit bra med SI? 
 
Allt. 
Att det finns för de som vill. 
Bra diskussioner (5 st) 
Aktiva diskussioner om föreläsningarnas innehåll och diskussioner om tentan. 
Diskutera inför gruppövningar (2) 
Man får en diskussion om ämnet och lär sig muntligt, istället för att bara läsa. 
Hjälp med tentan (3) 
Fördjupning, klargörande (2) 
Ett tillfälle att ventilera fakta. 
Få sina tankar att rulla. 
Viktigt för nya studenter. 
Möjlighet att samverka med sina medstudenter.  
Kakor. 

 
 

16.  Vad tycker du har varit mindre bra med SI? 
 

Inget. 
För kort tid (2) 
Går ej på SI. Är för introvert och studievan för att känna ett behov av att gå. 
Hela konceptet är extremt onödigt. 
Mentorerna kan vara lite flummiga, alltså att de inte riktigt vet vad vi läser om och inte har planerat 
”arbetssättet” i förväg. 
Röriga möten, osäkra mentorer. 
Inte jättestrukturerat.  
Ibland lite oplanerat. 
Liten motivation från deltagarna. 
Mötestiderna har varit för nära föreläsningarna, man blir lite trött… 
Ligger dåligt på schemat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


