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Hejsan.

Följande är otroligt viktigt nu för er alla att veta om, men först vill jag ge beröm till dem som går
på de HA- och LA-pass som finns i schemat. Dessa pass motsvarar de LA-pass som vi brukar
ha i kursen när den går LIVE (på campus) och dessa pass behöver man som student delta på
för att ha en bra chans att klara kursen. Det fungerar inte att dra på saker och tro att det löser
sig senare. Det krävs arbete för alla.

OBS! OBS! OBS!    Detta är inget klagomail! Det är bara väldigt heta tips.    OBS! OBS! OBS!
Om du tolkar något på annat sätt är det en missuppfattning.

Vi vill er väl och gör massor för att det skall bli bra som möjligt för er.

Även ni som har programmerat förut har nytta av diskutera med assistenter. Om det inte var så
skulle det vara ett stort gäng som skulle vara mycket längre än ni är idag i "labserien". Sug åt er
av det som finns och se inte saker som att det är "petigt och onödigt". Jag kan lova att jag har
gott om anledningar till varför det vi gör är som det är. Ni kommer att bli "ännu bättre" än ni är
just nu om ni suger åt er de tips vi ger.

Jag hoppade in för en av assistenterna i morse på ett av HA-passen i en av kurserna och
upptäckte en sak som absolut inte är bra. Av runda slängar 40 studenter som borde deltagit på
detta var det 2 som var där. Detta gör förstås att det blir ohållbart framöver.

Varför då kanske ni undrar. Jo, assistenterna har betalt för att hålla undervisning för er under de
pass som är i schemat och de har dessutom betalt för den tid de rättar det ni skickar in för
examination. Den tid de lägger på att läsa mail med frågor skall vara en liten del jämfört med
den tid de skall lägga på LA och HA.

Alltså: Om ni inte deltar på HA/LA-passen kan ni inte heller räkna med att ni får hjälp i någon
större utsträckning via mail. Ni kommer då att förlora massor på detta. Det vill inte vi och det vill
inte ni. Ni måste börja tänka på att det är ert ansvar att klara av kursen. Det är nämligen så det
är på universitetet. Förlåt att jag låter som en "tråkig pappa".

Vi ger er förutsättningar att kunna diskutera saker och vi har lagt ut FÖ-material och skickat ut
tips via mail. Dessa saker är INTE för att bomba er så att ni går under. Precis tvärtom. Det är för
att ni skall få en god chans att klara kursen.

Jag vill återkomma till att de som går på dessa HA/LA-pass och kollar på FÖ-material och även
tar fram frågor som är bra inför de pass som assistenten är närvarande på oftast (läs "i princip
alltid") klarar av kursen inom den tid som är. Så gäller för er också, men det kommer att
behövas lite mer engagemang gällande närvaron.

På dessa LA/HA-pass: Diskutera med de som är där. Om ni är i Zoom kan ni ju prata med andra
(t.ex. i ett breakout room) samtidigt som assistenten hjälper andra. OBS! Här gäller det att alla
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hjälps åt. Tro inte att du sitter ensam med det problem du har. Alla har likartade problem och
alla lära sig av att vara med i diskussionerna.

Vi skall titta på om vi skall "nivågruppera" HA-passen (i de kurser vi har detta) så att vi har
handledning för olika uppgifter i olika Zoom-rum. Detta kanske kommer igång nästa vecka
isåfall, men då räknar jag med att ni är med på tåget. Vi kan inte få er igenom kursen utan er
vilja att delta som ni förstår.

Summering av ovanstående:

1. Titta igenom FÖ-videon för området du håller på med.

2. Om det inte räcker. Kolla i boken.

3. Kolla om det finns något mail som handlar om den uppgift du skall hålla på med.

4. Gå på HA/LA/LE-pass.

5. Skicka in era uppgifter så snart ni kan. När ni får mail om hur det gått. Kolla detta och se
om det är ett litet fel. Fixa det och skicka in igen. Annars förlorar du tid.

�. Är det HA/LA imorgon. Ta med dig frågan dit. Att maila assistenten tar bara längre tid och
det blir oftast sämre svar då det är svårt att beskriva saker i mail. Då blir det långt som ni
sett. Assistenterna skall inte ha mailundervisning istället för HA/LA. Det är ett
komplement för saker ni gör mellan passen som är enkla att svara på. Inte beskrivningar
eller genomgångar.

7. Det behövs även hemarbetstid utan assistenthjälp (där vi räknar med att ni hjälper
varandra med diskussioner) på samma sätt som i alla kurser.

�. Till sist men inte minst. Peppa varandra och sprid energi och se positivt på saker. Det blir
alltid bättre än tvärtom.

OBS! Allt detta handlar bara om att vi vill ge er en chans att bli klara. Vi vill verkligen att ni skall
få bästa möjliga chans till detta.

Nu kör vi! Lycka till allihop!

M.v.h.
/TJ
--
-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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