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• Pragmatisk verdi

• Epistemisk verdi

Hvilken teori ble brukt for å analysere dataene?



1. Hvordan oppgir studentene å ha benyttet de ulike læringsressursene (dvs. 
oppgavene og videobaserte og skriftlige løsningsforslag) i eBoka?

2. På hvilke måter har studentenes bruk av læringsressursene pragmatisk og 
epistemisk verdi?

Forskningsspørsmål



«I hvilken grad er du enig i følgende utsagn?», besvart på en skala fra 1 
(merket «I svært liten grad») til 5 (merket «I svært stor grad»)



«I hvilken grad er du enig i følgende utsagn?», besvart på en skala fra 1 (merket 
«I svært liten grad») til 5 (merket «I svært stor grad»)



Spørsmål om tidspunkt for bruk av videoer. Svaralternativer: Før jeg løste 
oppgaver – Mens jeg løste oppgaver – Etter at jeg hadde løst oppgaver. Flere 
svar tillatt.



Kategorisering av studentenes svar på de to åpne spørsmålene «Hvorfor benyttet 
du videoene da du løste oppgaver?» og «Hvorfor benyttet du de skriftlige 
løsningsforslagene da du løste oppgaver?». En del av studentenes besvarelser 
tilhører flere kategorier.

Kategori Videoer 

(N = 44)

Skriftlige 

løsnings-

forslag 

(N = 14)

1. Hva handler oppgaven om? Hva spør oppgaven etter? (epistemisk 

verdi)
8 2

2. Hvordan starter jeg? Hvilken fremgangsmåte kan være aktuell? 

(pragmatisk verdi)
26 6

3. Fikk jeg rett svar? Brukte jeg samme fremgangsmåte som læreren? 

(pragmatisk verdi)
21 7

4. Hvorfor ble dette riktig? Hvilke andre fremgangsmåter hadde 

fungert? (epistemisk verdi)
10 3

Annet 6 0

Sum 71 18



• Er det noen som har spørsmål til presentasjonen?

• Hvordan vurderer dere denne måten å legge til rette for læring på?

• Hvor ligger potensialet i å bruke undervisningsvideoer?

Spørsmål til diskusjon


