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Hejsan.
Lite kort information om uppläggsändringar beroende på hur de nya direktiven ser ut.
Vi kommer nu (i slutet av nästa vecka) att gå in i ett nytt läge genom att LiU går ner till en lägre
"pandeminivå" och tillåter att vi får ha undervisning i större grupper. Ni kommer därför att börja
få gå på LE i fullklass (istället för halvklass) och LA i halvklass (istället för kvartsklass). I denna
kurs är det bra då det blir mycket bättre dialoger live än via Zoom.
Mer information om detta är på väg ut på hemsidorna. Assistenterna jobbar på det.
Detta gäller alltså fr.o.m. den 29/9 enligt de beslut som kommer från LiU som vi tolkat det.
Vi kommer antagligen att ha EN Zoom-grupp på LE respektive LA, men denna är förstås inte
möjlig att ge samma undervisning som live så se det som en bonus som vi ger för att de som är
sjuka eller på annat sått inte kan närvara kan få en chans att få något. Alternativet är "inget" så
det är ju lite trist. HA-passen går fortfarande i Zoom.
Detta kommer att betyda att ni kommer att vara "två" vid varje dator på LA-passen. Tanken här
är att ni skall diskutera och ha en "partner" att bolla med. Det innebär dock inte att ni skall
redovisa ihop utan det rullar på som vanligt. Kanske man får "byta partner" om det blir så att
man hamnar lite på olika "nivå", men det är positivt då man på det viset dels lär känna ﬂer och
dels arbetar med likartade problem. Ett tips är att ha med sin egen laptop på labpasset så att
man kan arbeta med sin egen kod.
OBS! Ni kan fortfarande diskutera i större grupper förstås. Samma "regler" och tips som tidigare
gällande detta.
Hur hittar jag någon på min nivå att arbeta med?
Detta är självklart inte trivialt, men när ni kommer till labsalarna så kommer ni antagligen att
märka vilka som arbetar med samma uppgifter (ni har antagligen redan nu kolla på detta antar
jag, men om inte så är fallet så löser det sig när ni kommer på plats). Tag hjälp av assistenterna
om ni inte hittar rätt partner så kanske de kan hjälpa till att "ﬂytta er" ihop med någon i en annan
grupp.
Ni tjänar på att ligga på samma nivå. Man kan tro att det är bra att arbeta med någon som är
bättra. Kan vara (om man ligger tillräckligt lika), men det kan vara jättagalet också. Vi har tyvärr
många exempel på studenter som arbetat med en kompis som kunde "för mycket". Det leder
tyvärr väldigt ofta till att man "förstår" vad den har gjort, men att man själv inte kan "lösa" ett
nytt problem.
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Vi vill verkligen inte att det händer så leta efter någon på er nivå så kommer ni i bästa läget.
M.v.h.
/TJ
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