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Hvilke forventninger bør studentene avklare for å samarbeide godt?
Det kan være både faglige og relasjonelle forventninger. Nevn gjerne både faktorer som viktige generelt og det som er spesi�kt på digitale �ater.
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Hvis seminarene ikke er obligatoriske, hvor mange har de tenkt
å delta på?

Arbeidsfordeling  
Tidsavklaring 

En felles forventning om at alle på gruppa må bidra, de bør møte forberedt (ha lest det de
skal), ha på kamera, være vennlige mot hverandre, gi andre ordet

God innstilling  
Faglig forberedt  

Hva de ønsker å få ut av faget og studiet generelt.

Etablere en sosial trygghet som gjør det lettere å diskutere, kommentere og snakke sammen.

Hvilke kunnskapshull som må tettes

Forklare min rolle som læringsassistent og at jeg ikke er en ren
underviser

om studentene vil lese og fordele pensum sammen igjennom semesteret, eller på egenhånd.

Hvor ofte man skal møtes, og hvilke mål de jobber mot 

Vise respekt overfor hverandre både ved å være grei men også ved å møte forberedt til
kollokvie og ha lest pensum 
 

Viktigheten av å stille forberedt til seminarene

Tilgjengelighet - hva, hvor ofte, hvor/hvordan, kommunikasjon

Hva de venter å få ut av møtene, om det er hjelp knyttet til pensum, skriving av oppgaver,
lekser eller sosialt møtested eller en kombo 
 

Hvordan de lærer best

Hva slags opplegg ønsker studentene selv: hva er det viktigst for de at vi prioriterer tid på
for å få gjennom/ diskutere  
 

https://padlet.com/joncto/nutlu9kg2xop71p
https://padlet.com/joncto


※※※※※※

Arbeidsfordeling og konkret problemstilling. At alle har felles
mål og veit kva det er.

I hvilken grad en liker å jobbe selvstendig i gruppe/sammen i gruppe. Fordele oppgaver og
møtepunkter deretter

Hvorfor de tar faget og hva de håper å få ut av det

Hvor mye de ønsker å jobbe utenom undervisningen og på hvilken måte

Avklare forventinger mellom studenten og til
læringsassistenten.

ha på kamera, bruk chatten, vise respekt

Hvilke målsetninger man har

Snakke om hvordan man lærer best og hvordan man liker å
jobbe

Hva de selv tenker de kan jobbe med på egenhånd og hva de
ønsker samarbeid med

Faglige og sosiale mål 
Gjennomføring av seminarer/kolokkvier 
Hva de forventer av læringsassistent og dem selv

Jeg vil gjerne høre fra dem hvordan de tenker at jeg best kan
bidra til deres læring, hva de ønsker/forventer å få ut av
samlingene

Hvorfor man har valgt faget, og hva man ønsker å lære

De bør kunne forvente god støtte og hjelp fra faglærer og eventuelle læringsasistenter,der det
blir lagt til rette for at alle føler de er i en trygg atmosfære og har mulighet til å delta

Hva slags mål de har. Delta aktivt i samtaler. ha på kamera. Tørre å bidra og gjøre feil. 
 

Hva de ønsker å få it av møtene, og hva de forventer av meg

Skape sosial trygghet og et "ufarlig" læringsmiljø


