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Vid vanliga inspelningar? 
Från lärare till student
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Novis och expert – levande dialog 
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Novis och expert – levande dialog 
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Centrala komponenter

• Sätt att ständigt ställa frågor
• Val av frågor
• Summering av samtalet
• Frihet i riktning och nivå på samtalet



https://play.bth.se/media/Kapitel+6%2C+uppgift+53/0_630bdyht
https://play.bth.se/media/Programmering+i+Spyder+kap+3+ListorA+Skapa+lista+och+addera+ett+element+till+en+lista/0_v0owqmx3
https://play.bth.se/media/M%C3%A4ngdl%C3%A4ra%2C+uppgift+50b/0_o7cndg0t


Saxat ur studentkommentarer
följer…



Det är en mycket bra form att lära ut kursens innehåll på. Genom den formen besvaras många frågor jag som 
student hade glömt ställa på föreläsningarna och sedan glömt bort. Det ger en djupare och tydligare inblick i 
materialet, hur man ska tolka det och förstå hur allt hänger ihop. Jag som student kan samtidigt enkelt hänga 
med och genomföra samma procedur på min egna dator samt tolka läroboken på ett nytt perspektiv. Genom att 
de är förinspelade med en dialog finns även möjlighet att titta i den hastighet som passar studenten bäst och om 
studenten fortfarande är osäker på ett område kan man antingen titta på filmen igen eller i det steget fråga sin 
kursansvarig. Mycket bra jobbat Linda och Robert!!



Det har fungerat jättebra och 
de inspelade var väldigt bra 
genomförda. All form av 
programmering har verkat 
mycket mer komplex innan.

Jag hade ingen tidigare 
erfarenhet av programmering så 
det var väldigt trögstartat att 
sätta sig ner med uppgiften 
för att det inte verkade så 
intressant. Filmerna har varit 
av högsta kvalitet och jag 
uppskattar att lärarna har 
både visat hur man ska göra 
och vad som händer om man 
”gör fel” samtidigt som de 
också har förklarat med andra 
ord.

Jag tycker att programmeringsfilmerna har varit super bra 
och väldigt lärorika samt inspirerande. Jag tycker att 
upplägget att ha det som ett samtal mellan två personer 
med programmet uppe, där en är lärare och den andra ska 
lära och är i samma situation som oss studenter, har varit 
väldigt givande då frågor som man själv fick besvarades 
ofta under filmen eller så dök det upp en fråga som man 
själv inte tänkt på men som medförde ett givande svar. Hade 
man andra frågor som inte togs upp så fanns det ett tillfälle 
i veckan att ställa sin fråga. Att få se programmet uppe 
samtidigt som samtalet pågick underlättade när jag själv 
skulle navigera mig i programmet. Jag har inte tidigare 
programmerat men det är något som jag skulle kunna tänka 
mig lära mig mer om i framtiden.



Tycker inspelningarna varit mycket bra! Framförallt när en har 
presenterat och den andra har ställt frågor.



Tack för er upppmärksamhet
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