
Uppföljningsmöte för SI-ledare på gymnasiet 30 januari 2013 

Läsåret 2012/2013 gick 19 gymnasieelever SI-ledarutbildningen på LTH. Två elever vardera från 
Bastionskolan i Trelleborg och Polhemskolan i Lund gjorde sina projektarbeten som SI-ledare i 
matematik 1 på NA-programmet, två elever från Hässleholms Tekniska skola gjorde sina 
projektarbeten i matematik i åk 9 på grundskolan och 13 elever från Spykens gymnasieskola i Lund 
var SI-ledare i matematik 1 på Humanist-programmet. På återträffen den 30 januari 2013 deltog 9 
elever från Spyken, två elever från Hässleholms tekniska skola och 2 elever från Polhemskolan.  
Frågorna nedan diskuterades och deltagarna kom fram till nedanstående. 

Vad har mötena gett eleverna? 

- Samarbetsförmåga 

- Självförtroende 

- Muntlig säkerhet 

- Problemlösningsförmåga 

- Matematisk entusiasm 

- Ny studieteknik 

- Matteintresse 

- Diskussionsförmåga 

- Förståelse 

- Vana att stå vid tavlan 

- Strukturerat tänkande 

- Se saker ur olika vinklar 

- Mod 

- Förståelse för SI 

Vad har mötena gett SI-ledarna? 

- Matte 1-säkerhet 

- Förmåga att förklara utan att svara på frågor 

- Bolla frågor även i andra sammanhang 

- Planeringsförmåga 

- Social kompetens 

- Ledarskap 

- Glädje! 

- Pedagogik 

- Förmåga att anpassa sig till förväntningar 

- Sätta sig in i hur andra tänker 

- Ansvar för att elevernas tid blir meningsfull 



- Kreativitet 

Vad skulle behöva förbättras för att få SI-ledarskapet att fungera bättre? 

- Läraren måste informeras mer om vad SI är 

- Engagemang från handledare 

- Schemaläggningen 

- Motivation bland deltagarna 

- Blanda in tekniska presentationsmedel, t ex kort film 

- Mer återkoppling 

- Kommunikation 

- Planering inom skolan 

- Kontakten med SI-deltagare – vad är svårt? (kan fås i små grupper eller 

genom att dela ut lappar på mötena) 

- Större variation i arbetssättet 

- Feedbackenkät 

- Tänka mer på bordsplaceringen 

 

Vilka ord skulle ni använda för att göra reklam för SI-ledarskapet? 

- Kreativitet, samarbete, förståelse 

- Glädje 

- Bra till CV 

- Lärorikt 

- Mår bra 

- Roligt 

- Lär sig ledarskap 

- Kunskap 

- Erfarenhet 

- Unikt 

- Ökat självförtroende 

- Kul 

- Givande 

- Gemenskap 

- Gör något för andra 

 



Tips till kommande SI-ledare 

- Var väl förberedd, insatt i uppgifterna 

- Informera mycket mer om SI 

- Ha med extrauppgifter om det blir tid över 

- Variera 

- Lär känna gruppen (variera gruppstorlek, se rädslor) 

- Var inte lärare! 

- Fika! Miljö, stämning 

- Ha kontakt med andra SI-ledare (få tips mm) 

- Utmana! NP + högskoleprov 

- Var spontan och flexibel 

- Tävling med pris. Godis, men inte varje gång. 

- Var engagerad och positiv från början 

- Oavsett din entusiasm kommer du få kämpa för att folk ska jobba 

- Starta starkt, roligt och lite oseriöst i början 

- Ge tydliga mål för SI, motivera 

- Svara inte på frågor 

- Planera och var väl förberedd 

- Ta/ha kontakt med lärare 

 

 

 

 

 


