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Förord
I den här rapporten presenteras en beskrivning av den regionala SI-plattformen samt en inledande
utvärdering av verksamheten vid anslutna gymnasieskolor höstterminen 2016. Den är skriven av Johan
Fredriksson. Leif Bryngfors, Joakim Malm, Lise-Lotte Mörner och Helena Lind har bidragit med
underlag och synpunkter.
SI-verksamheten i den regionala SI-plattformen bygger på samverkan mellan många olika aktörer:
Region Skåne, Kompetenssamverkan Skåne, Lärosäten Syd, SI-ledare, studenter, elever, koordinatorer
vid högskolorna, kontaktpersoner på gymnasie- och grundskolenivå, kollegor. Utan alla er hade
verksamheten inte varit möjlig och den vore heller inte lika rolig att bedriva – stort tack! Ett särskilt
stort tack till Joakim Malm för många värdefulla råd längs resan både med rapport och med
utvärdering.

Lund, juni 2017

Leif Bryngfors

Johan Fredriksson
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Sammanfattning
Supplemental Instruction (SI) - eller Samverkansinlärning som är den svenska benämningen – är ett
akademiskt stödprogram med stor internationell spridning med syftet att motverka avhopp och
generellt förstärka studieförmågor och studieresultat. SI bygger på samverkansinlärning i grupper om
ca 5-15 elever som möts veckovis under ledning av en äldre förebildsstudent/elev med god insikt i
kursen. SI-ledaren hjälper elever att lyckas i högriskkurser i heterogena grupper. Mötena präglas av en
avslappnad stämning, inre motivation och ett kollektivt studiesocialt lärande.
SI utvecklades på 70-talet vid University of Missouri Kansas City som ett kostnadseffektivt sätt att
stärka genomströmningen, studieresultat och minska avhopp på universitet/högskola. 1994 kom det till
Lunds Tekniska Högskola (LTH) och sedan 2007 har LTH inlett samarbeten med omgivande
gymnasieskolor där studenter från LTH varit SI-ledare för elever på gymnasieskolorna. Denna
verksamhet har fallit väl ut och SI har identifierats som en metod för att stimulera till lärande och
problemlösning och för att stärka samverkan mellan högskola, gymnasium och grundskola i syfte att
främja breddad rekrytering och öka genomströmning i hela utbildningssystemet. Med anledning av
detta etableras en s.k. regionala SI-plattform som implementerar, utvecklar och utvärderar SI i Skåne,
Halland och Blekinge. Denna rapport ger en beskrivning och en första utvärdering av höstterminen
2016 i den regionala SI-plattformen.
SI-ledarna, gymnasieeleverna som deltagit på SI-mötena samt SI-centret vid Lunds universitet är
generellt nöjda med SI-verksamheten i den regionala SI-plattformen höstterminen 2016. Eleverna
uppfattar överlag att SI har en positiv inverkan på deras studier, bidragit till en djupare
ämnesförståelse, gett träning till lagarbete och samverkan i grupp samt tränat förmågan att presentera
uppgifter inför andra. Samtidigt har SI-mötena uppfattats ha en stressfri och trevlig lärmiljö. SIledarna upplever en personlig utveckling och ökat självförtroende, säkerhet att leda inför grupp och de
är nöjda med stödet från den omgivande organisationen. Det koordinerande SI-centret vid Lunds
universitet upplever till sist en ökad god kontakt med de andra deltagande lärosätena,
gymnasieskolorna och grundskolorna och gläds med att SI-verksamheten uppfattats som så positiv. De
huvudsakliga utmaningarna framåt är att bibehålla kvaliteten vid plattformens uppskalning och att
stärka förankringen vid gymnasie- och grundskolan.

Samverkan inom utbildningssystemet beskrivning av den regionala SIplattformen
Vad är SI
Supplemental Instruction (SI) - eller Samverkansinlärning som är den svenska benämningen – är ett
akademiskt stödprogram med stor internationell spridning med syftet att motverka avhopp och
generellt förstärka studieförmågor och studieresultat. SI bygger på samverkansinlärning i grupper om
ca 5-15 elever som möts veckovis under ledning av en äldre förebildsstudent/elev med god insikt i
kursen. SI-ledaren hjälper elever att lyckas på utvalda inledande ”svåra” kurser. Mötena präglas av en
avslappnad stämning, inre motivation och ett kollektivt studiesocialt lärande. Läs mer på hemsidan för
det nationella SI-centret: www.lu.se/SI-PASS

Regional SI-plattform
Den regionala SI-plattformen är en gemensam verksamhet där högskolor/universitet, gymnasie- och
grundskolor, kommunförbund och Region Skåne samverkar med en koordinerande central enhet på
Lunds Universitet som ligger under det Nordeuropeiska centret för Supplemental Instruction.

Figur 1 Översikt av den regionala SI-plattformen.
Frågan om kompetensförsörjning har kommit allt högre upp på den politiska dagordningen både
nationellt och regionalt. En ständigt pågående strukturomvandling för att branscher och yrken
försvinner, uppstår och förnyas. Kraven på kunskap, lärande, samarbete och problemlösning ökar i det
moderna arbetslivet. Samtidigt kommer rapporter om försämrade skolresultat och ökade
utbildningsklyftor. SI är en metod för att stimulera till lärande och problemlösning och för att stärka
samverkan mellan högskola, gymnasium och grundskola i syfte att främja breddad rekrytering och
ökad genomströmning i hela utbildningssystemet.
Mer specifikt är effektmålen för den regionala SI-plattformen följande:










Skapa förutsättningar för att eleven i större utsträckning är en resurs för lärandet i skolan
Successivt utveckla SI mot fler ämnen och program
Säkra kompetensförsörjning i regionen
Stärka social sammanhållning och motverka utbildningsklyftor.
Främja breddad rekrytering i hela utbildningssystemet
Förbättra genomströmning i hela utbildningssystemet
Stärka samverkan och övergång mellan grundskola, gymnasieskola och högskola
Stärka samverkan mellan Region Skåne, kommuner, KOSS, skolor och näringsliv

Hur skall dessa mål uppnås, dvs. hur skall arbetet bedrivas? Ett kansli ska bemannas vid Lunds
universitet. Verksamheten ska byggas upp och utvecklas på de medverkande skolorna. Det tillsätts en
styrgrupp som bl.a. inkluderar Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, KOSS,
näringslivsorganisationer och Lärosäten syd. Samverkan, planering och schemaläggning mellan
medverkande skolor ska utvecklas. SI-verksamhet vid övriga lärosäten startas upp för att dessa sedan
ska kunna utgöra koordinerande noder med ansvar mot ett antal gymnasie- och grundskolor. SImetodiken skall vidareutvecklas och utbildningsmaterial tas fram för olika ämnen (t.ex. språk,
programmering, styr- och reglerteknik) och nivåer (gymnasium, grundskola och studieovana miljöer).
För att få in SI-verksamheten på fler yrkesförberedande program kommer också plattformen att
samverka med Teknikcollege. För att synliggöra verksamheten kommer informations- och
spridningsinsatser bedrivas. Samtliga SI-ledare, koordinatorer och kontaktpersoner på skolorna
kommer att utbildas i SI-metodiken. Till sist kommer SI-verksamheten på skolorna att utvärderas
minst en gång per år.

Kvalitetssäkring i den regionala SI-plattformen
För att säkerställa den genomgående kvaliteten av SI runt om i plattformen bedrivs verksamheten
enligt metoderna i figur 2. SI-ledarna genomgår en inledande utbildning i SI-metoden över två dagar
(en dag om det är en gymnasist som utbildas). Efter varje SI-möte fyller SI-ledaren i en veckorapport
med reflektioner över sitt arbete. Dessa veckorapporter fungerar både som en reflektion för SI-ledare
och som en temperaturcheck till den centrala koordinerande enheten som kan sammanställa hur det går
för SI-ledarna ute på respektive skolor. Under terminen får även SI-ledarna besök under ett SI-möte
utav en observatör som är en erfaren SI-ledare som genomgått en observatörsutbildning. Observatören
har till uppgift att stödja SI-ledarna och återkopplar efteråt om vad som görs bra och vad som kan
göras bättre. Inom SI-ledarnas tjänst ingår även att närvara på grupphandledningsmöten där de ungefär
varannan vecka träffas över en lunch för att reflektera över sitt SI-ledarskap och dela med sig av tips
och erfarenheter, och stöttar och utmanar varandra att utvecklas i sin roll. Slutligen sker även en
rapporterande utvärdering om hur SI-ledarna och SI-deltagarna upplever SI, utveckling i attityder till
lärande och framtida studier samt utveckling av måluppfyllelse.
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Figur 2 Fem metoder för att säkerställa högsta möjliga kvalitet av den SI som bedrivs inom den
regionala SI-plattformen.

Utvecklingsmodell i faser vid skolorna
SI-verksamheten i plattformen kretsar till stor utsträckning runt gymnasieskolorna som binder ihop
utbildningsstadierna från grund- till högskola. Därför har det utvecklats en modell för att tydliggöra
progressionen i plattformen för varje gymnasieskola, se figur 3 nedan. För gymnasieskolan finns det
tre sekventiella faser av SI där varje påföljande fas bygger på den tidigare. Ett exempel på hur det kan
utvecklas:
År 1: gymnasieskola tar emot SI-ledare från universitet som har möten för åk 2-elever
År 2: SI utökas inom gymnasiet där åk 3-elever är SI-ledare för åk 1-elever
År 3: SI utökas till grundskolor där åk 2-elever är SI-ledare för åk 9-elever.
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Figur 3 Översikt över de steg gymnasieskolan graderas.
*utbildning i SI-metoden under en halvdag som erbjuds utan kostnad av den regionala SI-plattformen.
För anmälan, kontakta johan.fredriksson@slu.lu.se

Översikt av den regionala plattformen i december 2016
Under höstterminen 2016 har SI-verksamheten i den regionala plattformen skalats upp till 4 högskolor
(jämfört med 2 högskolor under vårterminen), 12 gymnasieskolor (4 under våren) och 1 grundskola (0
under våren), se karta i figur 3 nedan.

Figur 4 Här syns en översikt av de skolor som ingår i den regionala SI-plattformen i december 2016.
Stor markör symboliserar högskola, kvadrat symboliserar gymnasieskola och cirkel symboliserar
grundskola.
Högskolor: Halmstad högskola, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet
Gymnasieskolor: Allvar Gullstrandgymnasiet, Cybergymnasiet, Falkenbergs gymnasieskola,
Hässleholms tekniska skola, Katedralskolan, Olympiaskolan, Polhemskolan, Spyken, Nils Fredriksson
Utbildning, Tycho Braheskolan, Ystad gymnasium och Åbyskolan. Grundskola: Höjaskolan.

En översikt av gymnasieskolorna enligt fasmodellen ges i tabell 1.
Tabell 1 Översikt av gymnasieskolorna som ingår i den regionala SI-plattformen i respektive faser.
Notera att skolorna i fas 2 även har verksamhet i fas 1.
Fas 1
Fas 2
 Allvar Gullstrand gymnasiet
 Hässleholms tekniska skola
 Falkenbergs gymnasieskola
 Spyken
 Filbornaskolan
 Ystad Gymnasium
 Nils Fredriksson Utbildning
 Olympiaskolan
 Polhemskolan
 Tycho Braheskolan
 Åbyskolan
Det bedrivs även verksamhet på grundskolan Höjaskolan i Malmö där tre stycken elever i årskurs 9 är
SI-ledare för elever i årskurs 8 i matematik.

Marknadsföring och kommunikation
Det har etablerats en hemsida för den regionala SI-plattformen, som finnes via www.lu.se/SI-PASS,
samt en Facebook-sida, www.facebook.se/supplementalinstructionSE. Det har även tagits fram
vägledande guider kring driften av SI för några av huvudaktörerna i plattformen, kontakta
johan.fredriksson@slu.lu.se för en digital kopia.

Idébank om SI för och av SI-ledare
Det har även utvecklats en idébank där SI-ledarna i samband med sin veckorapportering bjuds in att
bidra med SI-mötes-upplägg, övningar, uppgifter, strategier, tips och idéer till andra SI-ledare. Under
första terminens pilot har det kommit in 15 frivilliga bidrag.

Översikt av plattformens utveckling under 2017
Uppskalning av plattformen
Målsättningen är att den regionala SI-plattformen skall bestå av minst 20 gymnasieskolor till hösten
2017. Förhoppningsvis har även Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola utsett varsin
koordinator. Under våren 2017 kommer det även läggas en grund för att 1-2 gymnasieskolor skall ta
steget till fas 3 och inleda samarbeten med omgivande grundskolor.

Ny organisation på Lunds universitet
Den centrala koordinerande enheten för den regionala SI-plattformen tillhör från och med den 3/1
sektionen för student och utbildning.

Marknadsföring och kommunikation
Den regionala SI-plattformen kommer fortsätta att bygga upp och öka trafiken på sin hemsida och på
Facebookgruppen. Vidare är ambitionen att börja synliggöra verksamheten i lokal, regional och
nationell media. Den mediala närvaron kommer bli mer och mer naturlig ju större plattformen blir
samt när utvärderingsresultaten blir fler.

Förankring av kontaktpersonerna på gymnasiet
Kontaktpersonerna på gymnasieskolan är kanske den viktigaste länken i den regionala SI-plattformen.
Blir en kontaktperson sjukskriven eller till exempel byter jobb blir det svårt att upprätthålla SIverksamheten längs med den kedjan i plattformen. Vi kommer att utveckla en strategi för att
säkerställa långsiktigheten och tryggheten för denna nod. Sannolikt genom att trygga upp med flera
kontaktkollegor som stöttar kontaktpersonen, till exempel men inte nödvändigtvis ett lärarlag.

Utvärdering
I samband med läsårets avslutning sker en mer omfattande utvärdering med kvantitativa och
kvalitativa enkäter och en måluppfyllelseanalys med datainsamling från elever, SI-ledare och
skolpersonal.
Utvärderingen kommer att innehålla samma områden som denna rapport, dvs. SI-ledarnas och SIdeltagarnas syn på och effekter av SI via enkäter samt en analys av SI-ledarnas veckorapporter.
Därutöver kommer en utvärderingsenkät riktas till ansvariga ämneslärare. Målen med enkäterna är att
få svar på effekterna av SI samt hur SI bedrivs och uppfattas. De huvudsakliga effekterna som
studeras är om eleverna i större utsträckning kan tänka sig att läsa vidare, utvecklat sin studieteknik,
fått en djupare förståelse i ämnet, fått ett starkare självförtroende i sina studier, utvecklat sitt kritiska
tänkande, utvecklat sin presentationsförmåga och utvecklat sin förmåga att samarbeta i grupp. De
huvudsakliga frågorna om SI handlar om deltagarna är nöjda med SI-mötena, hur det skiljer sig från
ordinarie undervisning, om arbetstempot varit lagom, vad som kan förbättras med SI-mötena och vad
som är mest uppskattat med SI-mötena. Slutligen jämförs även resultatutvecklingen för SI-deltagare
kontra icke-SI-deltagare.

Pilotprogram med SI riktade mot nyanlända
Kan SI även vara en modell för att engagera nyanlända elever i deras skolgång och brygga övergången
från introduktionsprogram till nationellt gymnasieprogram? Planering sker för att undersöka
möjligheten att köra igång ett pilotprojekt under våren på Ystad gymnasium.

Utvärdering av SI-verksamheten HT16
Under hösten har det samlats in en ansenlig mängd data från SI-ledarnas veckorapporter och
enkätutvärderingar vid terminsslut som riktats mot elever som deltagit på SI-mötena och SI-ledarna.
Utvärderingen för hösten 2016 är en pilot och omfattas inte av den mer omfattande utvärderingen som
görs efter helt läsår. Gällande SI-deltagarna ville vi framför allt få reda på hur nöjda eleverna var med
SI-mötena, om SI-mötena följt SI-metodiken, om målen med SI-mötena varit tydliga, om arbetstempot
på SI-mötena varit lagom, om eleverna känt att de utvecklat sin studieteknik och om förståelsen för
ämnet utvecklats. Vad gäller SI-ledarna ville vi framförallt ha svar på den personliga tillfredsställelsen
av SI-ledarrollen, förutsättningar för bra SI-möten, utveckling av ledaregenskaper, utvecklingen av
studieteknik och om de förmedlat information om hur det är att studera vid universitetet. Det var även
av intresse att få reda på nivån på SI-mötenas närvaro och i relation till hur SI-mötena schemalagts,
dvs. frivilligt eller obligatoriskt, eller som ett extra tillfälle eller parallellt med ordinarie undervisning.
En nyutvecklad utvärderingsform med digitala enkäter har utvecklats som ett substitut till enkäter i
pappersform. Detta har medfört en betydligt enklare sammanställning av svar, en mindre påverkan på
miljön och bättre förutsättningar för en uppskalning av plattformen. Under piloturförandet har dock
svarsfrekvensen inte varit maximal då ett fåtal SI-ledare inte svarat eller distribuerat ut enkäterna till
elever. Detta kommer inför framtida utvärderingar avhjälpas genom att vara ute i godare tid samt
påminna SI-ledare. Överlag får det nya utvärderingssystemet anses ha fungerat väl.
Notera att utvärderingen endast omfattar steget där SI-ledare från högskolan håller i SI-möten på
gymnasieskolan.

Utvärderingsmetodik
Veckorapporter
Efter varje SI-möte fyller SI-ledarna i en s.k. veckorapport som fungerar som en kontinuerlig
reflektion för att stärka SI-ledarnas utveckling längs deras tjänstgöring. Dessutom utgör det ett
underlag för att få insyn i hur SI-mötena planeras, utförs och utvecklas. Rapporterna nås av SI-ledarna
via en länk till ett digitalt formulär där resultaten tillåter koordinatorn att i realtid återkoppla till SIledarna ifall behov uttrycks. För veckorapportens fullständiga uppbyggnad och resultat se Bilaga 1
respektive 2.
I samband med veckorapporteringen ombeds SI-ledaren att rapportera närvaron på SI-mötet. Detta
sker genom automatisk länkning till ett excel-dokument där SI-ledaren på egen hand fyller i närvaron
för respektive SI-möte.

Enkätutvärdering av SI-ledares syn på och påverkan av SI-mötena
Efter sista SI-mötet ombads SI-ledarna att fylla i en enkät vars utformning i sin helhet framgår av
Bilaga 3. Överst finns frågor om allmän information, som skola, årskurs, program, närvarograd,
schemaupplägg på skolan och SI-ledarens genomsnittliga planeringstid. Enkäten fortsätter sedan med
27 påståenden med svar på en femgradig skala där ett betyder stämmer inte alls, fem betyder stämmer
helt och de tre övriga är graderingar emellan. Vid sidan av påståendena finns fyra frågor med
fritextsvar för att få en mer fyllig beskrivning av SI-ledarna. Frågorna handlar om vad SI-ledarna anser
att SI gett eleverna.

Enkätutvärdering av SI-deltagares syn på och påverkan av SI-mötena
Vid sista SI-mötet ombads de närvarande SI-deltagarna att besvara en enkät som distribuerades via en
länkadress via SI-ledarna vars utformning framgår av Bilaga 5. Överst finns frågor om basala data,
som skola, kurs, närvarograd. Detta efterföljs av 25 påståenden med fem olika svarsalternativ. Ett

betyder stämmer inte alls, fem betyder stämmer helt och de tre övriga är graderingar emellan. Vid
sidan av påståendena finns fyra frågor med fritextsvar för att få en mer fyllig beskrivning av SIledarna. Frågorna handlar om vad SI-ledarna anser att SI gett eleverna och SI-ledarna själva.

Resultat
Närvaro
Studerar vi närvarodatan för SI-verksamheten inom fas 1 där högskolestudenter SI-leder för
gymnasieelever ges omfattningen enligt tabell 2. Detta är exklusive den SI-verksamhet som bedrivs
internt inom de gymnasieskolor som nått fas 2, dvs. gymnasister som SI-ledare för yngre gymnasister.
Tabell 2 Översikt av SI-verksamhetens omfattning under hösten 2016. Notera att detta är enbart fas 1
verksamhet, dvs. SI-verksamhet som omfattas av att högskolestudenter åker ut till gymnasieskolorna
som SI-ledare och har SI-möten för gymnasieelever.
Totalt antal SIdeltagare

Totalt antal SImöten

194

140

Genomsnittlig
elevnärvaro per
SI-möte
10,5

Kontakttimmar

Antal SIgrupper

1473

16

Veckorapporter
För resultaten från veckorapporterna i sin helhet, se bilaga 2. I det stora hela har SI-ledarna uppfattat
deltagarna som nöjda, där endast 2 % av SI-mötena fick ”inte alls” eller ”till mindre del” på påståendet
”deltagarnas tillfredsställelse med SI-mötet”. SI-ledarna har haft något högre krav ställda på sig själva
men har överlag också varit nöjda med sina möten, där motsvarande siffra är 10 % på påståendet ”din
tillfredsställelse med SI-mötet”. SI-mötena har präglats av samarbete, diskussioner och presentationer
där enskilt arbete varit mycket sällsynt, endast 5 % , 2 % och 0 % svarade ”till hälften”, ”till större
del” respektive ”till fullo” på påståendet ”i vilken utsträckning har enskilt arbete utgjort SI-mötet”.
Majoriteten, 52 %, av SI-mötena hade under inledningen samtal om annat än kursen, vilket är i linje
med SI som en socio-akademisk modell där SI-ledarna även agerar förebild utöver kursen och lyfter
ämnen som hur det är att studera vid högskolan och hur det känns allmänt i skolgången.
Innehållen av SI-mötena har till störst del baserats på material föreslaget av SI-ledaren jämfört med
material föreslaget av deltagarna som i sin tur haft större utsträckning än material föreslaget av läraren.
De flesta av mötena rapporteras utan något upplevt problem, 110 möten av 145. Av de 35 upplevda
problemen är de vanligaste transportproblem till skolan, utmaningen i att inte ge eleverna svaret utan
stimulera dem att själva hitta svaren och låg motivation och stökigt bland elever. Samtliga problem har
fångats upp, återkopplats och retts ut med tiden.

Enkätutvärdering av SI-ledares syn på och påverkan av SI-mötena
Enkäten besvarades av 10 utav totalt 12 SI-ledare. Beskrivning av enkätens uppbyggnad samt
resultaten i sin fullständighet ges i Bilaga 3 respektive Bilaga 4. En sammanfattning av svaren på
enkätens påståendedel är given i tabell 3 nedan. Givet att det var första gången ett digitalt
utvärderingssystem användes, som kan distribueras på bättre sätt till nästa gång, är svarsfrekvensen på
83 % bra.
Avseende ”Omdömen om organisationen till stöd för SI-ledarna” upplevs organisationen överlag som
positiv. Undantaget är kontakten med läraren på skolan som stundtals skulle kunna vara bättre. Vad
gäller ”Frågor kring SI-mötenas genomförande” ges positiva svar på alla områden: SI-ledarnas
reflektion, variation på SI-mötena och att SI-ledarna delar med sig av sina erfarenheter av
högskolestudier. Frågor kring ”Elevernas utveckling av allmänna färdigheter genom att delta på SImöten” ger också positiva svar i alla områden, framför allt inom elevernas utveckling av förmåga till
lagarbete och samverkan i grupp. Tittar vi på SI-ledarnas personliga utveckling upplever de en positiv

sådan, framför alt inom kommunikationsförmåga, säkerhet som ledare för en grupp, självförtroende
och inspirationsförmåga. Till sist är SI-ledarna i sin helhet nöjda med hur SI-mötena gått.

Stämmer
inte alls
Stämmer
till liten del
Stämmer
till hälften
Stämmer
till stor del
Stämmer helt

Tabell 3 SI-ledares resultat på utvärderingsenkät. Svarsfrekvens 10 av 12 SI-ledare. Nedan anges
andelen SI-ledare i % för respektive svarsalternativ på frågorna.

Omdömen om organisationen till stöd för SI-ledarna
Den inledande SI-ledarutbildningen har varit till god hjälp i mitt
0
0
0
40
arbete som SI-ledare
Besök av en observatör på ett av mina SI-möten gav mig bra feedback 0
0
0
33
på mitt arbete som SI-ledare
Jag har haft en god och kontinuerlig kontakt med läraren i ämnet
20
20
30
0
Lunchträffar med handledarna har varit givande
0
0
50
40
Läraren har varit hjälpsam att bistå med material till SI-mötena
20
20
10
20
Tiden för mina SI-möten gjorde att maximalt antal elever kunde
0
10
30
20
komma
Frågor kring SI-mötenas genomförande
Jag brukar dela med mig av mina erfarenheter om hur det är att
0
10
20
30
studera på universitetet samt effektiva sätt att studera
Jag har kontinuerligt provat olika metoder för att stimulera lärandet
0
0
20
30
under SI-mötena
Vid förberedelserna av mötena reflekterar jag alltid över hur jag skall
0
0
0
60
få eleverna att lära ämnet på bästa sätt
Elevernas utveckling av allmänna färdigheter genom att delta på SI-möten
SI-mötena har utvecklat elevernas färdigheter i problemlösning
0
0
40
50
SI-mötena har utvecklat elevernas förmåga till lagarbete och
0
0
0
50
samverkan i grupp
SI-mötena har tränat elevernas förmåga att presentera uppgifter i
0
20
30
40
ämnet inför andra
SI-mötena har tränat elevernas förmåga att kritiskt granska
0
10
50
30
genomgånget material/frågeställningar/lösningar i kursen genom
diskussion i grupp
Personlig utveckling genom att vara SI-ledare
Genom att vara SI-ledare har jag utvecklat min förmåga att
kommunicera med andra
Genom att vara SI-ledare har jag utvecklat min förmåga att lyssna på
andras tankar och resonemang
Jag har genom att vara SI-ledare fått ett bättre självförtroende
Mitt SI-ledarskap har medfört att jag är bättre på att planera mitt eget
arbete
Jag har fått en betydligt djupare förståelse av kursens innehåll genom
att vara SI-ledare
Genom att arbeta som SI-ledare har jag blivit bättre på att prata inför
andra
Jag har blivit bättre på att organisera arbetet för en grupp
Jag känner mig säkrare i att vara ledare för en grupp
Jag är säkrare i att leda en diskussion

60
67
30
10
30
40

40
50
40

10
50
10
10

0

0

0

30

70

0

0

10

60

30

0
10

10
20

10
30

40
30

40
10

10

0

10

60

20

0

0

20

30

50

0
0
0

0
0
0

10
0
10

50
50
50

40
50
40

Jag har förbättrat min förmåga att möta och inspirera olika individer
0
0
Jag har utvecklat min förmåga att entusiasmera en grupp individer för 0
0
att utföra ett arbete
Jag har blivit bra på att få studenterna till att hjälpa varandra med
0
10
ämnet
SI-ledarnas sammanfattande nöjdhet med sina SI-möten
Överlag är jag nöjd med hur mina SI-möten har gått
0
0

10
30

80
30

10
40

20

60

10

30

50

20

Fritextsvar
Vad SI-ledarna uttrycker som mest givande i sitt arbete som SI-ledare lyfts flera olika saker men
främst att utveckla din personliga förmågan att leda och att se elever utvecklas i ämnet. Vad SI-ledarna
svarar att SI-mötena påverkat de elever de haft nämns ökad grupparbetsförmåga,
kommunikationsförmåga, motivation samt att eleverna förhoppningsvis är inspirerade till att börja på
högskolan. En SI-ledare nämner att klassen var väldigt oengagerad och hade svårt att säga något
särskilt. Samma SI-ledare hoppade av sin SI-tjänstgöring och nämnde bristande engagemang hos
eleverna som ett skäl. Samma SI-ledare har fått ett SI-möte auskulterat och det går att konstatera ett
undermåligt SI-ledarskap med otillräckliga förberedelser och variation. Vad gäller hur SI-ledarna
förändrats under terminen uttrycks överlag en ökad självsäkerhet att leda och en ökad medvetenhet om
att kliva tillbaka och på så sätt ge plats åt eleverna att kliva fram och bli mer självständiga. Till sist
verkar SI-ledarskapet förändrat synen på de egna studierna hos ungefär hälften av SI-ledarna, framför
allt vad gäller planering av sin tid.

Enkätutvärdering av SI-deltagares syn på och påverkan av SI-mötena
Enkäten besvarades av 98 elever på sju olika skolor: Tycho Braheskolan (24 svar), Olympiaskolan
(23), Allvar Gullstrandgymnasiet (17), Polhemskolan (13), Hässleholms tekniska skola (9), Nils
Fredriksson Utbildning (7) samt Ystad gymnasium (5). Detta är svar från 10 utav 16 SI-grupper som
täckt 98 utav de totalt 194 eleverna som någon gång närvarat i höstens SI-verksamhet. Med tanke på
att det bara varit närvarande vid sista SI-mötet som kunnat besvara enkäten får svarsfrekvensen
betecknas som god – 51 %. Då SI är obligatoriskt för 80 % av respondenterna får svaren anses
neutrala överlag med en eventuell SI-vänlighet bland 20 % av svaren där närvaron är frivillig.
Beskrivning av enkätens uppbyggnad samt resultaten i sin fullständighet ges i Bilaga 5 respektive
Bilaga 6. En sammanfattning av svaren på enkätens påstående del är given i tabell 4 nedan.
Flervalsfrågor
Generellt sett uttrycker de SI-deltagande eleverna en stor nöjdhet kring SI där 87 % av respondenterna
svarar ”stämmer till stor del” respektive ”stämmer helt” på påståendet ”Överlag är jag nöjd med SImötena”.
Gällande SI-mötenas utförande upplever eleverna det som gott. Några av grundbultarna i SI är att det
skall vara en avslappnad, stressfri och stödjande stämning, att mötets innehåll skall utgå från
deltagarna, att SI-ledaren inte skall ge svar utan hjälpa med frågor, ett kollektivt lärande och utgöra ett
bra komplement till ordinarie undervisning. Samtliga områden bedöms med stor majoritet att vara i
linje med SI.
Avseende SI-mötenas inverkan på kursen uppger eleverna att SI haft en positiv inverkan. Aggregeras
”stämmer till hälften”, ”stämmer till stor del” och ”stämmer till fullo” befinner sig 89 % av
respondenterna i dessa kategorier på påståendet ”Genom att delta på SI-mötena kommer jag med stor
sannolikhet att förbättra mitt resultat i kursen”. Motsvarande siffror är 90 % för ”SI-mötena har varit
ett effektivt stöd i att ta mig framåt i kursen”, 76 % för ”genom SI-mötena har jag fått en bättre
förståelse för vad som förväntas av mig i kursen”, 74 % för ”SI-mötena har bidragit till att öka

intresset för ämnet i kursen” och 85 % för ”SI-mötena har gett mig en djupare förståelse av kurs
innehållet.
Vad gäller SI-mötenas inverkan på allmänna färdigheter uppger eleverna en fortsatt positiv inverkan
om än något mindre betonad än tidigare kategorier. De tydligaste svaren är ”SI-mötena har motiverat
mig att göra mitt bästa”, ”SI-mötena har utvecklat mina färdigheter i problemlösning”, ”SI-mötena har
utvecklat min förmåga till lagarbete och samverkan in grupp”, ”SI-mötena har tränat min förmåga att
presentera uppgifter inför andra” där 78 %, 80 %, 73 % respektive 72 % har svarat ”stämmer till
hälften”, ”stämmer till stor del” eller ”stämmer till fullo”.

Stämmer
inte alls
Stämmer
till liten del
Stämmer
till hälften
Stämmer
till stor del
Stämmer helt

Tabell 4 SI-deltagares resultat på utvärderingsenkät, 98 svar. Nedan anges andelen SI-deltagare i % för
respektive svarsalternativ på frågorna.

SI-mötenas utformning
Som elev har jag känt mig hårt pressad under SI-mötena
69
Tempot har varit alldeles för lågt på SI-mötena
60
Det har varit lätt att ställa frågor under SI-möten
3
Det har varit en lättsam, positiv och stödjande atmosfär vid SI-mötena 1
Vi bestämmer innehållet på SI-mötena tillsammans med SI-ledaren
1
På SI-mötena arbetar vi i grupper och diskuterar oss fram till
0
lösningar på olika frågor/uppgifter
SI-ledaren hjälper oss vidare i uppgifter genom att ställa frågor
0
SI-mötena är ett bra komplement till ordinarie undervisning
1
Jag har svårt att se skillnaden på ett SI-möte och ordinarie
45
undervisning
SI-mötenas inverkan på kursen
SI-mötena har gett mig en djupare förståelse av kursinnehållet
1
SI-mötena har bidragit till att öka intresset för ämnet i kursen
9
Genom SI-mötena har jag fått en bättre förståelse för vad som
5
förväntas av mig i kursen
Genom att delta på SI-mötena kommer jag med stor sannolikhet att
4
förbättra mitt resultat i kursen
SI-mötena har varit ett effektivt stöd i att ta mig framåt i kursen
3
SI-mötenas inverkan på allmänna färdigheter
Genom att delta på SI-möten har jag fått ett bättre självförtroende i
14
mina studier
SI-mötena har utvecklat mitt sätt att studera. Detta kommer jag att ha 18
användning av också i andra kurser
Jag har utvecklat mitt kritiska tänkande vid SI-mötena genom
15
diskussion i grupp
SI-mötena har tränat min förmåga att presentera uppgifter inför andra 10
SI-mötena har utvecklat min förmåga till lagarbete och samverkan i
11
grupp
SI-mötena har utvecklat mina färdigheter i problemlösning
9
SI-mötena har motiverat mig att göra mitt bästa
10
Under SI-mötena har jag fått många värdefulla kommentarer på mina 10
prestationer

19
29
7
3
11
6

8
10
10
5
8
8

4
0
21
27
32
19

0
1
59
64
48
67

4
4
29

11
7
19

23
26
3

62
62
4

14
17
19

26
29
22

35
26
40

24
19
14

7

32

36

21

7

30

35

25

27

27

17

15

32

21

18

10

29

25

19

12

18
16

26
30

26
27

20
16

11
12
22

35
29
27

29
30
19

16
19
21

Under SI-mötena har jag haft möjlighet att fokusera på de problem
10
11
och svårigheter som finns i kursen
Elevernas sammanfattande nöjdhet med SI-mötena
Överlag är jag nöjd med SI-mötena
0
3

19

31

33

10

35

52

Fritextsvar
Utöver flervalsfrågorna fanns tre frågor med fritextsvar. Svaren har temaanalyserats och återfinns i
tabell 5-7.
Tabell 5 Uppdelning av svar i teman på frågan ”Vad tycker du är det bästa med SI-mötena?” Totalt
erhölls 79 svar på denna fråga.
Svarstema på fritextfråga
Förståelse/bearbeta problem
Annorlunda lektionstillfälle, komplement
Diskussion/samarbeta/muntligt
SI-ledaren
Lärmiljö (avslappnad)

Andel svar
20 %
19 %
19 %
19 %
13 %

Några exempel från fritextsvaren på frågan ”Vad tycker du är det bästa med SI-mötena?”:
”Att man får jobba mycket på sin muntliga del i språket och träna [på att] prata naturligt utan
förberedelse”
”Att man får se vad man ska kunna ur ett annat perspektiv, vilket hjälper enormt med att förstå
ämnet”
”Att läraren känns mer som en av eleverna och man liksom sitter inte i en föreläsning hela tiden”
”Man har inte lika press på sig som på en vanlig lektion”
”Att man får diskutera uppgifterna tillsammans”
”Vi tar upp saker som vi har tyckt var svårt under veckan och diskuterar problemet i grupper, sedan
presenteras svar och tankar om ämnet inför klassen”
”Ett tillfälle för att få bättre förståelse om kursens mål och förväntningar”
Tabell 6 Uppdelning av svar i teman på frågan ”Vad tycker du främst behöver förbättras med SImötena?” Totalt erhölls 68 svar på denna fråga.
Svarstema på fritextfråga
Inget
Bättre planering/utförande av SI-möte, t.ex. gällande tempo eller struktur
Längre eller kortare SI-möte
Bättre kommunikation med lärare
Fler tillfällen
Att eleverna skall vara mer seriösa / mindre stökiga

Andel svar
34 %
18 %
6%
4%
4%
4%

Vad gäller frågan ”Vad tycker du främst behöver förbättras med SI-mötena?” var det drygt 30 % som
inte svarade och bland svaren var det vanligaste temat att inget behöver förbättras eller att det är bra
som det är. Det tyder på att deltagarna överlag inte haft mycket förbättringsförslag och har en relativt
låg missnöjdhet. Bland de övriga angivna svaren är det en stor spridning där många av
förbättringsförslagen hänger ihop. T.ex. Har planeringen varit dålig blir och utförandet av SI-mötet

lidande och saknar kanske struktur eller har ett för lågt tempo. Där det största temat, 18%, berör
planeringen och utförandet av SI-mötena. Några andra svar som kom upp i lyckligtvis låga mängder, 4
% av de angivna svaren, var ändrad längd på SI-mötena, en bättre kommunikation mellan SI-ledare
och lärare och att eleverna skall vara mer seriösa.
Här ges några exempel på hur svaren kan se ut:
”De som håller i mötet ska bli mer informerade om vad vi arbetar med under ordinarie lektionerna”
”Bättre struktur i undervisningen”
”De borde inte bytas ut mot sovmorgon”
”Lite mer anpassade frågor för vad man jobbar med för tillfället”
”Allt är bra”
Tabell 7 Uppdelning av svar i teman på frågan ”Vad är ett SI-möte för dig?” Totalt erhölls 66 svar på
denna fråga.
Svarstema på fritextfråga
Tillfälle att förbättra sig /ökad förståelse
Komplement/extra stöd
Diskussion/samarbeta/muntligt
Lärmiljö (avslappnat, roligt)
Bra

Andel svar
36 %
26 %
24 %
12 %
8%

Tittar vi på hur SI-deltagarna besvarar frågan ”Vad är ett SI-möte för dig?” går det att utläsa liknande
svarsteman som från frågan ”Vad tycker du är det bästa med SI-mötena?”. Eleverna uttrycker positiva
ordalag om att SI-mötet ger ökad förståelse, kompletterar ordinarie undervisning, sker i en avslappnad
och rolig lärmiljö samt fokuserar på diskussion, samarbete och det muntliga. Några exempel på svar:
”Vi tar upp saker som vi har tyckt var svårt under veckan och diskuterar problemet i grupper, sedan
presenteras svar och tankar om ämnet inför klassen”
”Ett komplement till de vanliga lektionerna med fokus på det muntliga. En slags lektion där vi träffas
och vanligtvis diskuterar texter”
”Ett möte där vi elever får en extra mattelektion med en annan lärare än vår ordinarie, som hjälper
oss att själva och i grupp komma fram till en lösning på olika problem”
”En studiemöjlighet utan press”
”En bättre och lättare förklaring av stora lektionen”

Diskussion
Utifrån utvärderingen är författarnas uppfattning att SI-verksamheten tillhandahåller en
kompletterande lärdimension för gymnasieelever med ett fokus på samarbete, diskussion och muntliga
redovisningar som i sin helhet fungerar väldigt väl och uppskattas av gymnasieeleverna och SIledarna.
Däremot framkommer det några utmaningar. Under höstterminen har det stundtals uttryckts en
förbättringspotential i kontakten mellan SI-ledare och lärare, samt att närvaron varit varierande på sina
håll. Sannolikt ligger en del av problematiken att det på många håll är helt nytt med en SI-verksamhet.

Dock kommer åtgärder vidtas för att uppnå god kvalitet. Vikten av kommunikation mellan SI-ledare
och kontaktpersoner är något som kommer belysas extra tydligt framöver, i samband med utbildning,
fortbildning och i kontakten med skolor och SI-ledare generellt. Vad gäller närvaron har förekomsten
av frivilliga upplägg visat störst variation av närvaro och här ser vi en trend att förlägga SI-mötena
obligatoriskt. Vad som också är noterbart är att volymen av verksamheten ännu är förhållandevis liten.
Där inte SI-ledare i fas 2, dvs. gymnasister som är SI-ledare för yngre gymnasister, eller SI-ledare i fas
3, dvs. gymnasister som är SI-ledare för högstadieelever, utvärderas i detta läge då dessa faser tar
längre tid att uppnås. Skolpersonalens perspektiv har inte omfattats vilket skulle ge ytterligare
värdefull information om vad som görs bra och vad som kan förbättras.
Det regionala SI-centret upplever också hur viktig roll som kontaktpersonen vid gymnasieskolan har.
Det är kontaktpersonen som sammanlänkar lärosätet med gymnasieskolan som i sin tur länkas
samman med grundskolan, och som har en stor roll i hur både volymen av SI-verksamheten blir samt
kvaliteten av denna. Därför är det viktigt att se till att kontaktpersonerna både får tillräckligt med tid
och stöttning. Det arbetas också på lösningar för ifall en kontaktperson av olika skäl eventuellt avslutar
sin tjänstgöring, t.ex. erbjuds kollegor till kontaktpersonen en gratis utbildning i SI-metodiken vilket
minskar personberoendet.
Vad gäller effektmålen för plattformen ser det lovande ut inom flera områden men överlag är det ännu
för tidigt att dra några generella slutsatser. Att förutsättningar skapats för att eleven i större
utsträckning är en resurs för lärandet i skolan intygas delvis av både elever och SI-ledare i att SI
bidragit positivt till elevernas studier, gett träning till lagarbete och samverkan i grupp samt tränat
förmågan att presentera uppgifter inför varandra. När SI inom fas två och tre utvecklas och utvärderas
kommer sannolikt ytterligare utveckling intygas mot detta effektmål. Gällande säkring av
kompetensförsörjning i regionen, stärkt social sammanhållning och att motverka utbildningsklyftor
finns inga påvisade effekter. Däremot är förhoppningen att effekter nås utifrån valen av plattformens
ingående skolor, som är utfört på ett sätt där fokus inte ligger på ”toppskolor” utan snarare heterogent
fördelat både gällande studiebakgrund hos elever, geografi och program. Varav det sistnämnda är ett
led mot effektmålet att successivt utveckla SI mot fler ämnen och program. Där t.ex. det planerade
pilotprojektet vårterminen 2017 mot nyanlända elever på introduktionsprogrammet på Ystad
gymnasium är ett exempel. Vad gäller främjad breddad rekrytering är spridningen till fler program och
skolor likaså en strategi för att uppnå detta mål, vilket även gäller målen att förbättra genomströmning,
samverkan och övergång mellan grundskola, gymnasieskola och högskola. Dessa mål återstår att
mätas på vilket kräver en långsiktig uppföljning. Slutligen gällande målet att stärka samverkan mellan
Region Skåne, kommuner, KOSS, skolor och näringsliv regionen har en styrgrupp etablerats med
representanter från aktörerna vilka tillsammans bidragit till plattformens utveckling och det ska bli
spännande att följa vilka andra exempel på samverkan som uppstår när plattformen växer och mognar.
Viktigt att komma ihåg är att detta är en inledande utvärdering under en uppstartsfas av den regionala
SI-plattformen. Det är extra glädjande att det redan nu verkar vara en god kvalitet på SI-verksamheten,
i allt från utbildning av SI-ledare, SI-ledarnas tjänstgöring och hur väl utförandet av utvärderingen
fungerat. Det bådar gott för den kommande progressionen av den regionala SI-plattformen där fler
gymnasieskolor ansluter, och fler skolor når fas två och tre. Vid nästa utvärdering som görs i slutet av
läsåret 16/17 kommer även kontaktpersonernas synpunkter på verksamheten och även måluppfyllelsen
hos de SI-deltagande eleverna tas i beaktning. Likaså kommer det studeras hur SI kan ha påverkat
elevernas inställning till vidare studier. Till läsåret 17/18 kommer även SI-verksamheten inom fas två
och tre omfattas.

Slutsatser

SI-ledarna, gymnasieeleverna som deltagit på SI-mötena samt SI-gruppen vid Lunds universitet är
generellt nöjda med SI-verksamheten i den regionala SI-plattformen höstterminen 2016. Eleverna
uppfattar överlag att SI har en positiv inverkan på deras studier, bidragit till en djupare
ämnesförståelse, gett träning till lagarbete och samverkan i grupp samt tränat förmågan att presentera
uppgifter inför andra. Samtidigt har SI-mötena uppfattats ha en stressfri och trevlig lärmiljö. SIledarna upplever en personlig utveckling och ökat självförtroende, säkerhet att leda inför grupp och de
är nöjda med stödet från den omgivande organisationen. Det koordinerande SI-centret vid Lunds
universitet upplever till sist en ökad god kontakt med de andra deltagande lärosätena,
gymnasieskolorna och grundskolorna och gläds med att SI-verksamheten uppfattats som så positiv. De
huvudsakliga utmaningarna framåt är att bibehålla kvaliteten vid plattformens uppskalning och att
stärka förankringen hos gymnasieskolans kontaktperson.

Bilaga 1 – Veckorapportens
uppbyggnad
Del 1 - ÖVERSIKT
Namn
Har du fyllt i närvarolistan via följande länk? (Ja/nej)
Beskriv kortfattat hur du tyckte SI-mötet gick (fritextsvar, 2-3 meningar)
Upplevde du några problem under veckan? (fritextsvar)
Har du en god idé du vill tillföra idébanken? (Jag har tillfört en idé/övning till idébanken / inte
idag)
Del 2 - INLEDNING AV SI-MÖTET
Inledningen av SI-mötet bestod av samtal om annat än kursen (ja/nej)
Inledningen av SI-mötet bestod av genomgång av det som hänt i kursen (ja/nej)
Inledningen av SI-mötet bestod av val av ämnen/uppgifter för mötet (ja/nej)
DEL 3 - GRUPPINDELNING
Gruppindelningen på mötet skedde genom att deltagarna bestämde själva (ja/nej)
Gruppindelningen på mötet skedde slumpmässigt av mig (ja/nej)
Gruppindelningen på mötet skedde av strategiska skäl (ja/nej)
Gruppindelningen på mötet skedde genom lek (ja/nej)
DEL 4 – SI-MÖTETS AVSLUT
Hade du ett strukturerat avslut? (ja/nej)
Sammanfattade du mötet? (ja/nej)
Pratade du om nästa möte? (ja/nej)
Gjordes en kort utvärdering? (ja/nej)
DEL 5 – VAD BASERADES INNEHÅLLET AV MÖTET PÅ?
Material föreslaget av deltagarna (inte alls/till mindre del/till hälften/till större del/till fullo)
Material föreslaget av deltagarna
Material föreslaget av läraren
Material föreslaget av dig
DEL 6 – VILKA AKTIVITETER ANVÄNDES PÅ MÖTET OCH I VILKEN
UTSTRÄCKNING
(inte alls/till mindre del/till hälften/till större del/till fullo)
Smågruppsdiskussioner/arbeten

Storgruppsdiskussioner/arbeten
Lekar/tävlingar
Enskilt arbete
Gemensam presentation i storgrupp
Gemensam presentation i smågrupper
DEL 7 – FÖRDELNING AV SI-LEDARENS ROLL PÅ MÖTET (inte alls/till mindre del/till
hälften/till större del/till fullo)
Genomgångar inför grupp (typ upplägg av mötet, studietips, hur kursmaterial anknyter till
utbildning, mm)
Faciliterande i gruppdiskussioner (styra genom ledande frågor, motfrågor mm.)
I bakgrunden (observerande)
DEL 8 – DITT SAMMANFATTANDE OMDÖME OM SI-mötet (inte alls/till mindre del/till
hälften/till större del/till fullo)
Deltagarnas tillfredsställelse med mötet
Din tillfredsställelse med mötet
Hur väl mötet överensstämde med det ”ideala” SI-mötet

Bilaga 2 – Resultat från
veckorapporterna i sin helhet
Del 1 ÖVERSIKT
Resultaten anses ej relevanta och utesluts att redovisas här.
Del 2 INLEDNINGEN AV SI-MÖTET

DEL 3 – GRUPPINDELNING

DEL 4 – SI-MÖTETS AVSLUT

DEL 5 – VAD BASERADES INNEHÅLLET AV MÖTET PÅ?

DEL 6 – VILKA AKTIVITETER ANVÄNDES PÅ MÖTET OCH I VILKEN
UTSTRÄCKNING

DEL 7 – FÖRDELNING AV SI-LEDARENS ROLL PÅ MÖTET

DEL 8 – DITT SAMMANFATTANDE OMDÖME OM SI-MÖTET

Bilaga 3 – Uppbyggnad av
utvärderingsenkät om SI-ledarnas syn
på SI-mötena
Del 1 – Allmänna frågor
På vilken skola har du varit SI-ledare?
I vilken kurs har du varit SI-ledare?
För vilket program har du varit SI-ledare?
I vilken årskurs gick SI-deltagarna i?
Antalet elever jag hade på ett genomsnittligt SI-möte? (<5, 5-10, 10-15, 15-20, >20)
Hur var schemaupplägget för SI på skolan? (Frivillig närvaro och separat från andra schemaaktiviteter,
frivillig närvaro och parallellt med ordinarie undervisningstillfälle, obligatoriskt och separat från andra
schemaaktiviteter, obligatoriskt och parallellt med ordinarie undervisningstillfälle, elevens val, ange
alternativt sätt)
Antalet minuter jag lade ned på förberedelse av ett genomsnittligt SI-möte (<30 min, 30-60 min, 60120 min, 120-180 min, <180 min)
Lunchträffar med handledarna har varit givande (stämmer inte alls, stämmer till liten del, stämmer till
hälften, stämmer till stor del, stämmer helt, jag har inte varit på några lunchträffar)
Del 2 - Flervalsfrågor med alternativen stämmer inte alls, stämmer till liten del, stämmer till
hälften, stämmer till stor del, stämmer helt
Den inledande SI-ledarutbildningen har varit till god hjälp i mitt arbete som SI-ledare
Besök av en observatör på ett av mina SI-möten gav mig bra feedback på mitt arbete som SI-ledare
Tiden för mina SI-möten gjorde att maximalt antal elever kunde komma
Jag har haft en god och kontinuerlig kontakt med läraren i ämnet
Läraren har varit hjälpsam att bistå med material till SI-mötena
Jag brukar dela med mig av mina erfarenheter om hur det är att studera på universitetet samt effektiva
sätt att studera
SI-mötena har utvecklat studenternas färdigheter i problemlösning
SI-mötena har utvecklat studenternas förmåga till lagarbete och samverkan i grupp
SI-mötena har tränat studenternas förmåga att presentera uppgifter i ämnet inför andra
SI-mötena har tränat studenternas förmåga att kritiskt granska genomgånget
material/frågeställningar/lösningar i kursen genom diskussion i grupp
Genom att vara SI-ledare har jag utvecklat min förmåga att kommunicera med andra
Genom att vara SI-ledare har jag utvecklat min förmåga att lyssna på andras tankar och resonemang
Jag har genom att vara SI-ledare fått ett bättre självförtroende

Mitt SI-ledarskap har medfört att jag är bättre på att planera mitt eget arbete
Mitt SI-ledarskap har medför att jag förbättrat mitt eget sätt att studera
Jag har fått en betydligt djupare förståelse av kursens innehåll genom att vara SI-ledare
Genom att arbeta som SI-ledare har jag blivit bättre på att prata inför andra
Jag har blivit bättre på att organisera arbetet för en grupp
Jag känner mig säkrare i att vara ledare för en grupp
Jag är säkrare i att leda en diskussion
Jag har förbättrat min förmåga att möta och inspirera olika individer
Jag har utvecklat min förmåga att entusiasmera en grupp individer för att utföra ett arbete
Jag har blivit bra på att få studenterna till att hjälpa varandra med ämnet
Jag har kontinuerligt provat olika metoder för att stimulera lärandet under SI-mötena
Vid förberedelserna av mötena reflekterar jag alltid över hur jag skall få eleverna att lära ämnet på
bästa sätt
Överlag är jag nöjd med hur mina SI-möten har gått
Övriga frågor med fritextsvar
Vad tycker du har varit mest givande för dig i ditt arbete som SI-ledare?
Hur tycker du SI-mötena har påverkat de studenter du haft?
Beskriv hur du förändrats i din SI-ledarroll under terminen
Har du genom att vara SI-ledare förändrat din syn på dina egna studier?

Bilaga 4 – Fullständiga resultat av
utvärderingsenkät om SI-ledarens syn
på SI-mötena

Vad tycker du har varit mest givande för dig i ditt arbete som SI-ledare?
Elevernas intresse i ämnet
Att få lov att bedriva pedagogik.
Att leda en grupp och stimulera dem till att lära sig.
Att hålla prata inför grupper och att leda gruppen i vad de ska göra.
Min egen utveckling i ledarförmåga.
Att få se hur eleverna blir bättre i ämnet och att jag vågar att leda en grupp och hantera olika
situationer som kan uppstå.
Bättre självförtroende + fått ta ett steg utanför min comfort-zone.
Se en elev (rädd för matematik) att förstå ämnet och öka självförtroende. Se en grupp blir mer
effektiv i problemlösning och mer avslappnad i diskussionerna.
Att få planera fritt och prova olika metoder
Utveckla min förmåga att leda en grupp.

Hur tycker du SI-mötena har påverkat de studenter du haft?
Förhoppningsvis bra med att få arbeta i små grupper
Mycket bra, de har nog lärt sig kommunicera med varandra när det studerar.
De har blivit bättre på uttrycka sig på franska både i tal och skrift.
Deras grupparbetsförmåga har ökat och de diskuterar mer med varandra och på ett bättre
matematisk språk. De har fått bättre problemlösningsförmåga och har förhoppningsvis blivit
inspirerade till att börja på LTH.

Hur tycker du SI-mötena har påverkat de studenter du haft?
Svårt att säga. Det var en väldigt oengagerad klass och också en av anledningarna till att jag valde
att hoppa av rollen som SI-ledare. Men en del elever har förhoppningsvis utvecklats i
problemlösning och förmåga att "tänka utanför boxen".
Blivit mer öppna och vågar att samarbeta med varandra. De verkar förstå och tycker att fysik är mer
intressant.
Många av dem har blivit mer motiverade till att studera och satsa på högre betyg.
Förbättra diskussion i grupp och problemlösning.
De verkar uppskatta mötena
Positivt. De har blivit mer öppna och vågar ta för sig mer.

Beskriv hur du förändrats i din SI-ledarroll under terminen
Har haft få SI-möten så jag vet inte än
Mer ansvarstagande och mer förståelse för hur folk lär sig.
Jag inlåter mig lättare i en diskussion.
Jag har fått en bättre och mer avslappnad kontakt med eleverna men samtidigt fortfarande haft en
bra nivå på respekt mellan partnerna. Jag har blivit mycket mer i bakgrunden än tidigare.
Mötena blev mer och mer standardiserade. Mest eftersom eleverna var ganska tydliga med vad de
tyckte var det bästa sättet för dem att lära sig. Därmed blev rollen som SI-ledare mer och mer
naturlig. Testade i början många olika metoder för lärande men föll senare under terminen in i en roll
som gjorde att jag själv samt eleverna kände sig bekväma.
Bättre på att få eleverna att samarbeta och ta till sig kursens innehåll genom olika studieteknik och
diskussioner med varandra. Jag känner mig säkrare i min ledarroll.
Jag känner mig säkrare att styra en grupp nu.
Jag blev mer uppmärksam och minskat mitt aktivt bidrag till lösningen av övningarna.
Jag har kunnat kliva tillbaka för att observera mer. Eleverna är mer självständiga.
Jag har blivit mer självsäker och styr diskussionerna på ett naturligt sätt.

Har du genom att vara SI-ledare förändrat din syn på dina egna studier?
Inte direkt, då vi haft en väldigt bra grupp i skolan. Å andra sidan har jag lärt ut sätten vi studerar på
till eleverna
Nej
Absolut. Jag har lärt mig att bättre disponera över tiden samtidigt som jag har lärt mig vilka moment
inom ett visst ämme jag bör lägga vikt vid inför prov eller liknande.
För att vara ärlig, inte särskilt mycket.
Det skulle jag nog inte påstå. Det har krävts för mycket tid att åka till Helsingborg på min egen
skoltid då jag egentligen behövt vara i skolan. Det har blivit en del uppoffringar tidsmässigt vilket
påverkat min egen skolgång negativt.
Nej
Ja, faktiskt!
Ja! Jag planerar bättre min tid.
Ja, har mer struktur.
Nej, inte direkt.

Bilaga 5 – Uppbyggnad av
utvärderings-enkät om SI-deltagares
syn på SI-mötena
På vilken skola går du?
I vilken kurs har du haft SI?
Ungefär hur stor andel av SI-mötena har du deltagit i? (0, 20, 40, 60, 80, 100%)
Flervalsfrågor kring SI-mötenas utformning (stämmer inte alls, stämmer till liten del, stämmer
till hälften, stämmer till stor del, stämmer helt)
Som student har jag känt mig hårt pressad under SI-mötena
Tempot har varit alldeles för lågt på SI-mötena
Det har varit lätt att ställa frågor under SI-möten
Det har varit en lättsam, positiv och stödjande atmosfär vid SI-mötena
Vi bestämmer innehållet på SI-mötena tillsammans med SI-ledaren
På SI-mötena arbetar vi i grupper och diskuterar oss fram till lösningar på olika frågor/uppgifter
SI-ledaren hjälper oss vidare i uppgifter genom att ställa frågor
SI-mötena är ett bra komplement till ordinarie undervisning
Jag har svårt att se skillnaden på ett SI-möte och ordinarie undervisning
Flervalsfrågor kring SI-mötenas inverkan på kursen (stämmer inte alls, stämmer till liten del,
stämmer till hälften, stämmer till stor del, stämmer helt)
SI-mötena har gett mig en djupare förståelse av kursinnehållet
SI-mötena har bidragit till att öka intresset för ämnet i kursen
Genom SI-mötena har jag fått en bättre förståelse för vad som förväntas av mig i kursen
Genom att delta på SI-mötena kommer jag med stor sannolikhet att förbättra mitt resultat i kursen
SI-mötena har varit ett effektivt stöd i att ta mig framåt i kursen
Flervalsfrågor kring SI-mötenas generella inverkan (stämmer inte alls, stämmer till liten del,
stämmer till hälften, stämmer till stor del, stämmer helt)
Genom att delta på SI-möten har jag fått ett bättre självförtroende i mina studier
SI-mötena har utvecklat mitt sätt att studera. Detta kommer jag att ha användning av också i andra
kurser
Jag har utvecklat mitt kritiska tänkande vid SI-mötena genom diskussion i grupp
SI-mötena har tränat min förmåga att presentera uppgifter inför andra
SI-mötena har utvecklat min förmåga till lagarbete och samverkan i grupp

SI-mötena har utvecklat mina färdigheter i problemlösning
SI-mötena har motiverat mig att göra mitt bästa
Under SI-mötena har jag fått många värdefulla kommentarer på mina prestationer
Under SI-mötena har jag haft möjlighet att fokusera på de problem och svårigheter som finns i kursen
Flervalsfråga kring sammanfattande omdöme av SI-mötena? (stämmer inte alls, stämmer till
liten del, stämmer till hälften, stämmer till stor del, stämmer helt)
Överlag är jag nöjd med SI-mötena
Fritextfrågor
Vad tycker du är det bästa med SI-mötena?
Vad tycker du främst behöver förbättras med SI-mötena?
Vad är ett SI-möte för dig?

Bilaga 6 – Fullständiga resultat från
utvärderingsenkät om SI-deltagares
syn på SI-mötena
SI-mötenas utformning

SI-mötenas inverkan på kursen

SI-mötenas generella inverkan

Vad tycker du är det bästa med SI-mötena?
att de hjälper mycket med det som vi behöver på vanliga lektioner
Diskussion
man får en djupare förståelse för ämnet
Att man får jobba mycket på sin muntliga del i språket och träna prata naturligt utan förberedelse.
inga krav
Att man får göra andra saker än på vanliga lektioner, och att man får öva mer på den muntliga delen
än annars
Det är avslappnat och känns inte som skola eller en lektion.
Att man lär sig saker

Vad tycker du är det bästa med SI-mötena?
Extra genomgångar
Att man får se vad man ska kunna ur ett annat perspektiv, vilket hjälper enormt med att förstå
ämnet.
Den vänliga atmosfären
att man kan säga vad man gå igenom
Att vi fick gå igenom det vi gjorde på lektionen så att man får en djupare förståelse
Att läraren är flexibel med vad vi jobbar med.
Allt
Att läraren känns mer som en av eleverna och man liksom sitter inte i en föreläsning hela tiden
Man lär sig mer än vad man gör på de vanliga lektionerna.
anat än de vanliga läktionerna
hjälpen
läraren
Den avslappnade atmosfären och det kreativa tänkandet!
Man får svar på saker man undrar om ämnet och det är en ganska avslappnad miljö
att det handlar om kemi
Att man har en extra lektion att ställa frågor på och att man har extra tid till att jobba med saker man
inte har hunnit på ordinarie undervisningstillfälle.
Man har inte lika press på sig som på en vanlig lektion
Att man får hjälp på ett annat sätt, man får lära sig via andra metoder
min lärare
Läraren
Att man får hjälp med det man pratar om på ordinarie lektioner
Man får en bättre inblick i kursen
Förklaringarna är bra
Läraren
Si ledaren
Man får möjlighet att komplettera.
Lättheten
Att vi får olika uppgifter än vad vi får göra på lektionerna ger ett bredare perspektiv på hur man
lättast går till väga på en del uppgifter
Man kan ta igen på det man missat
Trvligt och otroligt snäll "lärare" som lyssnar på oss. Han fick med hela klassen att vara fokuserade
och tysta när man ska vara tyst.
Trvligt och otroligt snäll "lärare" som lyssnar på oss. Han fick med hela klassen att vara fokuserade
och tysta när man ska vara tyst.
Att man känner att man kommer framåt i undervisningen
Vi tog upp grundläggande saker. Men gruppen hade även ett behov av svåra luriga uppgifter. Så vi
fick lära oss många små saker som vår egen lärare glömmer att berätta. Det bästa är svårt att sätta
ord på. För mig har det inte funkat att gå på extra matte utan det var skönt att man alltid gick ditt och
man lärde sig alltid något.
Man kan gå igenom olika saker som alla har svårt för.
Lär sig av varandra
Läraren
Lärarens sätt för att lära oss

Vad tycker du är det bästa med SI-mötena?
Att vi får tid att arbeta mer i grupp & diskutera uppgifter samt att kunna få hjälp & träna mer på
kluriga uppgifter.
Man kan få hjälp med frågor man har innom kursen
Bra laganda
Att vi får va med och bestämma vad vi ska göra, på så sätt får vi träna på det vi har svårt för.
Friheten
Att vi och läraren går igenom uppgifterna tillsammans
Sammarbeta
Johannas vackra ansikte.
Sammarbeta
Läraren
Ta upp och lösa problem som inte matteboken tar upp
Lära sig nya vägar fram till svar
Att man får diskutera uppgifterna tillsammans
Att man kan gå igenom svåra uppgifter som man har problem med
Att vi har diskuterat mycket tillsammans och hjälpts åt med svåra uppgifter
Teamwork
Gemenskapen
Matten känns enklare och tydligare.
Det är skönt med små grupper och att läsa problem tillsammans
Att arbeta med matte i grupp
Man lär sig bättre grunder och varför man ska göra på ett visst sätt.
Engagerade lärare
Engagerade lärare
Diskussion
Förklaringar med andra ord
Att träna på nya uppgifter
Gåtorna
Tävlingar
Samarbetet
Allt
att det inte känns som en vanlig lektion
hjälpen och extra tid
Man kan fokusera på vad man behöver träna på
Att läraren förstår oss

Vad tycker du främst behöver förbättras med SI-mötena?
kanske om man har bra betyg i kemi behöver man inte gå för att det är bara slöseri
Göra uppgifterna lite mer intressanta och ha mer nutida texter.
?
Lite mer varierade lektioner, och att vi elever får vara med och påverka innehållet ännu mer
Inte mycket
Att ledaren får ha genomgång
Vet ej

Vad tycker du främst behöver förbättras med SI-mötena?
Tiderna.
De på högre betyg ska komma längre.
den är bra som den är
Att det var en gång vartannan vecka
Inget
Har ingen aning
Fler tillfällen.
vet ej
inget
inget
Inget särskilt, överlag är det riktigt bra!
lite mer utmaningar kanske
Att man fokuserar mer på vad eleverna tycker är viktigt att träna på och det som behövs inför
kommande prov.
Längre lektioner
De som håller i mötet ska bli mer informerade om vad vi arbetar med under ordinarie lektionerna
med beräkningar
Inget
Fler tilfällen varje vecka
Inget
Den ansvariga för undervisningen borde få tillgång till fronter så att han kan skriva in frånvaron
snabbare.
Inget
Att vi har för lite av dem
Lugnet i klassrummet
Kanske lite mer kommunikation mellan "orginal-läraren" och "SI-läraren".
Kanske lite mer kommunikation mellan "orginal-läraren" och "SI-läraren".
Ingenting
Vi jobba inte så mycket i grupp då man tänker prata och diskutera med andra dock så prata man
alltid med någon om vi körde fast. Men vi försökte alltid själva först. Hade nog varit bra om man
någon gång fick riktiga diskussions uppgifter.
Ett plan, så man vet vad man ska göra varje lektion och till nästa lektion
Kortare lektioner
Inget
Ingetting jag kommer på.
Vet ej
Roligare uppgifter
?
Inget
Tempus
Inget.
Tempus
Lite mer fika
Inget
Lite mer anpassade frågor för vad man jobbar med för tillfället

Vad tycker du främst behöver förbättras med SI-mötena?
Att bruka mer allvar på lektionerna
Konsentrationen kunde varit bättre ibland
Vet ej
Struktur
Bättre struktur i undervisningen!
Inget speciellt
Vet inte
Längre lektioner
Längre lektioner
Lärare som är bättre på att förklara
Vet ej
Planning
Mer undervisning
Mer liknande som prov frágor
Intensiviteten
Vet inte
inget direckt
inget
De borde inte bytas ut mot sovmorgon
Allt är bra

Vad är ett SI-möte för dig?
att gå igenom något som vi behöver i framtiden eller nu
Problemlösning
Ett frivilligt tillfälle att lära sig lite mer inom något ämne.
frivillig förbättring
Ett komplement till de vanliga lektionerna med fokus på det muntliga. En slags lektion där vi träffas
och vanligtvis diskuterar texter.
en extra grej för att förbättra franskan.
Bra
Extra hjälp
Bra.
En studiemöjlighet utan press.
En lektion
En lektion där jag lär mig mer utav Kemi
En extra lektion
Kemi
En bättre och lättare förklaring av stora lektionen
Ett tillfälle att få en djupare förståelse för ämnet.
förstå kemin bätre
hjälp i en kurs

Vad är ett SI-möte för dig?
extrahjälp
SI-möte är för mig ett ställe där jag tillåts fundera samt resonera kring områden i kemin som man för
tillfället inte har 100% koll på.
Vi tar upp saker som vi har tyckt var svårt under veckan och diskuterar problemet i grupper, sedan
presenteras svar och tankar om ämnet inför klassen
en rolig lektion som råkar handla om mitt favorit ämne
Att man ska ha en extra lektion att jobba med sånt man anser vara svårt eller inte hunnit på vanliga
lektioner.
En chans att få mer hjälp
stöd
Ett tillfälle att förbättra sig och lära sig
Ett möte där förståelsen för området kemi förbättras.
Ett tillfälle för att få bättre förståelse om kursens mål och förväntningar.
Snacka i grupper
Ett SI-möte för mig är en mer personlig lektion då vi är färre än på vanliga lektioner.
En bra lektion
Extrastöd från en annan synvinkel.
Extrastöd från en annan synvinkel.
En stund att lära sig på
Ett bra matte stöd. Speciellt när man behöver hjälp med det lilla extra men fattar grunderna.
Lärdom
En lektion
En hjälp lektion som får mig och klara kurser
En bra lektion där man får tid att fördjupa sig mer i problemlösning i grupp vilket vi inte hinner lika
ofta på vanliga mattelektioner.
En vandlig lektion.
Onödig lektion
En chans att utveckla mig i matematik
Stöd
Ett stöd i ett ämne som man behöver förbättras på.
De e najs
Ett möte där vi elever får en extra mattelektion med en annan lärare än vår ordinarie, som hjälper
oss att själva och i grupp komma fram till en lösning på olika problem.
Gemenskap när man jobbar med någonting
Roligt, lärorikt och uppskattat
En lektion där vi tillsammans bestämmer vad vi ska göra
Ett sätt att hjälpas åt inom klassen
En rolig stund i halvklass
En diskussionsgrupp där du löser matteproblem tillsammans
Att lösa tal tillsammans
Att sitta i grupp och räkna och förklara för varandra.
En rolig tid att räkna matte på
En rolig tid att räkna matte på
Diskussion och problemlösning
Extra hjälp

Vad är ett SI-möte för dig?
?
Att få det stödet man verkligen behöver för att uppnå de målen man vill uppnå
Hjälp kurs
Roligt
Venne
ett ställe där jag kan förbättra mig i kemi
så som det är nu
Ett bra tillfälle att fråga frågor och arbeta på saker man har svårt för
Ett hjälp för att förbättra mig

www.lu.se/si-pass
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