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Sammanfattning 
Den tekniska utvecklingen har varit storskalig i världen och människors vardagsliv har 
ändrats mycket det senaste seklet. I kontrast till detta har den svenska skolan inte sett samma 
hastiga tekniska utveckling. Samtidigt visar resultat från PISA att elevers resultat i matematik 
sjunker. Här identifieras två problem som måste lösas. Därför syftade denna undersökning 
till att underlätta elevers matematikstudier genom att skapa en ny digital lärmiljö. Lärmiljön 
kom att kombinera matematiska lösningsförslag med nätcoaching. Det gjordes med hjälp av 
det digitala läromedlet Mathleaks och lärplattformen TalkMath. Därefter analysera hur en-
till-en nätcoaching fungerade i denna nya lärmiljö. Undersökningen syftade även ta reda på 
hur elever uppfattar lärmiljön och om den kan vara ett komplement till lösningsförslag. 
Lärmiljön skapades med grund i pedagogiska teorier såsom Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv, teorier om coaching, synkron kommunikation samt teorier om en-till-en 
nätcoaching. Två metoder användes för att samla denna data. För det första sparades alla 
konversationer automatiskt i en databas. För det andra så användes en enkät för att samla 
elevernas uppfattning av lärmiljön. Ramverket Undersökande relation användes för att 
analysera alla konversationerna mellan elev och coach. Studenterna valdes ut från en svensk 
gymnasieskola där en av författarna jobbar, eleverna var i åldrarna 15-18 år. Resultaten 
indikerade att denna nya lärmiljö var ett bra komplement till lösningsförslag. Det drogs även 
slutsatsen att lärmiljön hjälpte elevers kognitiva progression. Undersökningen visar att en 
digital lärmiljö kan vara ett bra komplement för elever som studerar matematik med 
lösningsförslag. 
 
 
Nyckelord: Undersökande gemenskap, undersökande relation, digital lärmiljö, 
lösningsförslag. 
 

  



Abstract 
The digital and technical development of the world have been large-scale and people’s day-to-
day life has changed immensely the last century. In contrast, the Swedish school system has 
not been seeing the same rapid technical development. As students’ results in mathematics 
are declining an approach to battle this trend can be to apply this technological development 
on students’ studies in mathematics. Therefore, this thesis sought to ease students’ 
mathematics studies by creating a digital learning environment. By combining worked-
examples with online coaching the environment was created through the platforms Mathleaks 
and TalkMath. Then examine how online one-to-one coaching works in this environment. It 
also sought to analyse how students perceive this teaching environment and if it can be used 
as a complement to worked-examples. The environment was created based on pedagogical 
theories such as Vygotsky's sociocultural perspective, coach theories, synchronous 
communication as well as theory around one-to-one online coaching. Two methods were used 
to gather data. First, the conversations were automatically stored in a database. Secondly, a 
survey was used to gather the students’ opinion of the teaching environment. The framework 
Relationship of Inquiry was used to analyse all conversations between students and coaches. 
Students were chosen from an upper secondary school in the ages of 15-18 where one of the 
authors worked.  Results indicated that the teaching environment that was created was a good 
complement to worked-examples. The environment was shown to help student’s knowledge 
progression. This shows that digital teaching environments can be a valuable addition for 
students when studying mathematics. 
 
Keywords: Community of Inquiry, Relationship of Inquiry, Digital learning environment, 
Worked-examples. 
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Ett stort tack till våra handledare, Malin Jansson och Fredrik Enoksson. De har stöttat oss 
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är vi väldigt tacksamma för. 
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därför rikta ett stort tack till alla medarbetare som gjorde denna tid både inspirerande och 
rolig. 
 
Simon Benjaminsson, utvecklare på TalkMath, hjälpte oss att få in TalkMath i den nya 
lärmiljön. Han visade ett stort intresse, kom med många bra idéer och hade alltid lösningar 
på våra funderingar. Vi tackar honom därför djupt för detta och är väldigt nöjda med 
resultatet. 
 
Stefan Stenbom, du hjälpte oss att få till det här examensarbetet och nästan sex månader 
senare var det du som fick oss att knyta ihop säcken. Tack för all konstruktiv kritik och gedigna 
genomläsningar av arbetet. Din feedback gjorde att kvalitén på arbetet höjdes! 
 
Slutligen vill vi tacka familj och vänner som stöttat oss genom hela arbetet. Det har verkligen 
gått både upp och ner men med er fanns det aldrig något tvivel på att vi skulle ro det iland! 
 
Ett sista tack riktar vi till Vera, som med sin glädje och utveckling inspirerade oss att alltid 
fortsätta kämpa. Även ett stort tack till Julia som med sitt stöd gjorde det möjligt att fokusera 
helhjärtat på studierna. 
 
  



Innehåll 
1 Introduktion ............................................................................................................................. 1 

1.1 Inledning .................................................................................................................. 1 
1.2 Bakgrund ................................................................................................................. 2 
1.3 Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 3 

2 Teoretiskt ramverk .................................................................................................................. 5 
2.1 Lärteorier ................................................................................................................. 5 
2.2 Undersökande gemenskap ..................................................................................... 6 
2.3 Undersökande relation ........................................................................................... 9 
2.4 Lösningsförslagseffekten ....................................................................................... 11 
2.5 Asynkron och synkron kommunikation ............................................................... 12 
2.6 Teknisk användaracceptans ................................................................................. 13 

3 Metod ..................................................................................................................................... 15 
3.1 Inledning ............................................................................................................... 15 
3.2 Utvecklandet av den nya lärmiljön ....................................................................... 15 
3.3 Urval ...................................................................................................................... 17 
3.4 Tester av den nya lärmiljön .................................................................................. 17 
3.5 Enkät ..................................................................................................................... 18 
3.6 Kodning ................................................................................................................. 19 
3.7 Etik ........................................................................................................................ 23 

4 Resultat .................................................................................................................................. 25 
4.1 Reliabilitet av kodning .......................................................................................... 25 
4.2 Resultat från kodning av meddelanden ............................................................... 26 
4.3 Enkätresultat ........................................................................................................ 28 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 33 
5.1 Inledning ............................................................................................................... 33 
5.2 Diskussion kring kodning av meddelanden ......................................................... 33 
5.3 Diskussion kring enkäten ..................................................................................... 35 
5.4 Diskussion kring lärmiljön ................................................................................... 37 
5.5 Slutsats .................................................................................................................. 37 
5.6 Metoddiskussion ................................................................................................... 38 
5.7 Vidare forskning .................................................................................................... 39 

 
 
 



1 

1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Idag utvecklas tekniken fort och det har påverkat människors sätt att leva på bara några 
decennier. Under de senaste 50 åren har teknikutvecklingen gått från den första telefonen och 
första datorn, som tog upp ett helt rum, till smarttelefonen som de flesta människor har 
lättillgänglig i fickan. Smarttelefonen är en liten dator där vi med få knapptryck kan hitta mer 
information än vad få skulle kunna föreställt sig för 50 år sedan. Stora delar av världen 
digitaliseras men skolan har däremot inte haft samma snabba tekniska utveckling (Epinion, 
2017). Som  Anders Thoresson (2018) skriver så är inte digitaliseringen en framtidsfråga utan 
vi lever mitt i den, datorer och programkod har ett finger med i det mesta vi gör i dagens 
samhälle. Regeringen valde 2017 att revidera läroplanen för svensk grundskola med 
tillämpning 2018 för att utveckla digitaliseringen i skolan (Thoresson, 2018).  
 

 
Figur 1. PISA-resultaten för Sverige åren 2000-2015 (Ekonomifakta, 2016).1 
 
Samtidigt som skolan ligger efter i digitaliseringen råder det stor lärarbrist i Sverige. En studie 
från Statistiska centralbyrån (2017) menar på att det kommer råda en mycket större 
efterfrågan av lärare än vad tillgången kommer vara och detta kommer öka fram tills 2035. 
Mitt i Sveriges lärarbrist kommer resultat från PISA (Program för internationella 
studieresultat, [engelska: Programme for international student assessment]), en 
organisation som testar 15-åriga elevers kunskaper inom läsförståelse, matematik och 
vetenskap (Ekonomifakta, 2016). Resultaten för svenska elever (se figur 1) visar på en negativ 
                                                             
1 Innehållet på webbplatsen omfattas av svensk och internationell copyrightlagstiftning. Så länge källa 
anges är det tillåtet att citera innehåll, använda diagram i presentationer och dylikt samt att länka till 
sidor på webbplatsen. 
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trend i resultat inom matematik för perioden 2000 till 2015. Trots en ökning mellan 2012 till 
2015 har resultatet sjunkit över hela tidsspannet. Resultaten från 2018 har ännu inte 
publicerats. Även på de nationella proven 2017 i gymnasiet så fick 38% av eleverna ett icke 
godkänt betyg, F, i Matematik 1a, den första matematikkursen på gymnasiet för 
yrkesförberedande linjer. I genomsnitt får 29% av elever på gymnasiet F på de nationella 
proven, där Matematik 2a är en stark avvikelse med 60% F (Skolverket, 2017). Således finns 
ett starkt behov för att ändra denna negativa trend i resultaten för matematikämnet.  
 
Ett tillvägagångssätt för att motverka denna trend är att utnyttja digitaliseringssatsningen. 
Här blir Benjamin Blooms forskningsresultat en intressant diskussion kring hur utbildning 
kan utformas. Blooms (1984) 2-sigma problem indikerar att om varje elev har en egen lärare 
i en så kallad en-till-en miljö har även de elever med största svårigheter möjlighet att hamna 
på en väldigt hög inlärningsnivå, lika hög nivå som de bästa 2% i en klassrumsmiljö. 
Problemet som Bloom (1984) såg i sin studie var att kostnaden av att ha en lärare per elev var 
alldeles för hög och inte skulle fungera i skolan, men om man skulle kunna skapa en sådan 
miljö så vore det idealiskt. Tidigare undersökningar av tekniska hjälpmedel har visats ge 
möjlighet att just implementera en-till-en undervisning över nätet, vilket gör att detta blir av 
stort intresse (Hulkko & Jansson, 2013; Stenbom, 2015). 
 
Enligt Skolverket (2018) så är användandet av digitala hjälpmedel lågt förekommande inom 
undervisningen för ämnet matematik. Istället så används digitala verktyg mestadels inom 
undervisning i andra ämnen till att söka information, skriva uppsatser och göra 
presentationer. Detta trots att Skolforskningsinstitutets systematiska översikt för digitala 
lärresurser i matematikundervisningen menar att digital teknik i matematik verkar vara 
positiv för kunskapsutvecklingen hos elever (Skolverket, 2018).  
 
Samtidigt så är det många elever som behöver hjälp med sina läxor utanför skolan eftersom 
läxhjälpsföretagen växer enligt Röstlund (2012, 3 september). Regeringen har beslutat att 
över fyrahundratusen elever på grundskolan ska få hjälp med läxor genom statligt stöd 
(Regeringen, 2017). På gymnasiet ges dock inte samma stöd.  
 

1.2 Bakgrund 
Eftersom skolan ligger efter i digitaliseringen och elever saknar det stöd de behöver har det 
idag utvecklats flera digitala hjälpmedel för elevers matematikstudier. Det finns bl.a. 
genomgångar, uppgifter, lösningar och prov tillgängligt digitalt. Studien som presenteras i 
detta examensarbete använder sig av två av dessa hjälpmedel; det digitala läromedlet 
Mathleaks samt lärplattformen TalkMath. 
 

1.2.1 Mathleaks 
Mathleaks är ett digitalt läromedel med självinstruerande lösningar till svenska 
matematikböcker (Mathleaks, u.å). Företaget har även utvecklat sin egen teori, uppgifter och 
lösningsförslag. Mathleaks finns tillgängligt som hemsida och applikation till 
operativsystemen Android och iOS. Idag har läromedlet ca 3000 användare och ska hösten 
2019 lanseras i USA.  
 
Företaget grundades 2011 av Henrik Staaf och Jesper Mårtensson med målet att förbättra och 
digitalisera den svenska matematikundervisningen. Konceptet bygger på teorierna 
lösningsförslagseffekten [engelska: worked-example effect] och kognitiv belastning 
[engelska: cognitive load] som beskrivs av utbildningspsykologen John Sweller (2006).  
 

1.2.2 TalkMath 
TalkMath är en lärplattform där användaren i realtid kan kommunicera i syfte att delta i 
virtuella klasser, studiegrupper och nätcoaching (TalkMath, 2019). Verktyget erbjuder 
möjlighet att chatta, ringa och hålla videosamtal. Det finns dessutom en digital whiteboard 
med möjlighet att infoga bilder, rita, skapa geometriska figurer, tabeller m.m.  
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Projektet där TalkMath utvecklas finansieras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, 
vars vision är att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld (Tell, 2019). Projektet 
är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan och företaget Smartera AB med 
gemensamt ansvar att utveckla lärplattformen (Kungliga Tekniska högskolan [KTH], 2017).  
 
Föregångaren till TalkMath heter Mattecoach och startades 2009 i Stockholm, Sverige. 
Mattecoach bygger på att lärarstudenter hjälper högstadie- och gymnasieelever med 
matematikstudier via direktmeddelanden (Stenbom, 2015). Det utvecklades med stöd från 
tidigare forskning som menade att direktmeddelanden  har potential att stödja lärande och 
att ett nytt språk utvecklas utifrån förkortningar och emotikoner (Stenbom, 2015). 
 

1.2.3 Tidigare forskning 
Vid enheten för digitalt lärande på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) bedrivs forskning om 
digitala medier och lärande (KTH, 2019). Här undersöks hur teknik kan stödja utbildning och 
lärande med hjälp av kombinerad kompetens inom teknik och pedagogik (KTH, 2018). 
Enheten har varit och är involverade i projekten Mattecoach och TalkMath (se avsnitt 1.2.2). 
 
Stenbom publicerade 2015 sin doktorsavhandling inom teknikvetenskapens lärande och 
kommunikation. Det är ett bidrag till forskningen om digital kommunikation mellan två 
individer. Stenbom menar att även om stora resurser läggs på hur digital teknik kan användas 
i utbildningssyfte finns det begränsat med forskning om dess användbarhet (Stenbom, 2015). 
För att bidra till förståelsen av digital en-till-en-kommunikation presenteras ramverket 
undersökande relation [engelska: Relationship of Inquiry] i tre av artiklarna som 
avhandlingen innehåller. Ramverket används för att analysera nätbaserad en-till-en-coaching 
genom att kategorisera meddelanden i olika element. Avhandlingen undersöker särskilt hur 
relationen mellan elev och coach påvisas vid dialog kring matematikproblem. Som 
studieobjekt används Mattecoach på nätet och de konversationer som sparas i 
forskningssyfte. Slutsatsen blev att det tillagda elementet, den emotionella närvaron 
[engelska: Emotionell presence], är av stor relevans när en nätbaserad en-till-en miljö 
undersöks (Stenbom, 2015). 
 
Ramverket undersökande relation bygger på ramverket undersökande gemenskap [engelska: 
Community of Inquiry] som används för att analysera kommunikation i större grupper. 
Undersökande relation har anpassats till analys av en-till-en kommunikation. En signifikant 
skillnad mellan ramverken är att den emotionella aspekten ses som ett eget element i 
undersökande relation (Stenbom, 2015). Det finns dock tidigare forskning som pekar på att 
den emotionella delen även har stor betydelse även i undersökande gemenskap (Cleveland 
Innes & Campbell, 2012). 
 
Ramverket undersökande gemenskap utvecklades från konceptet med samma namn, 
introducerat av pragmatisterna Charles Sanders Peirce och John Dewey (Shields, 1999). De 
definierade det som en grupp individer som är involverade i ett undersökande av ett empiriskt 
eller konceptuellt problem. Konceptet applicerades sedan på nätundervisning i ett projekt på 
University of Alberta, Kanada. Projektet leddes av Randy Garrison med syfte att utveckla ett 
ramverk för att kunna mäta undersökande gemenskap (Garrison, Anderson, & Archer, 1999). 
Ramverket har sedan använts för att bedöma kvalitén i asynkrona nätbaserade 
kommunikationssystem. Applicerandet på synkrona system är relativt outforskat (Lim, 
2007). 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Utifrån Mathleaks och TalkMath ska en ny lärmiljö skapas av författarna som sammanbinder 
de två till en gemensam. Målet är att den nya miljön ska underlätta elevers förståelse kring 
lösningsförslag. Syftet med examensarbetet är att undersöka om en ny digital lärmiljö med 
en-till-en coaching är ett bra komplement till lösningsförslag då elever 
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studerar matematik med läromedlet Mathleaks.  
 

1.3.1 Frågeställningar 
Rapporten ämnar att nå sitt syfte genom att besvara följande frågeställningar: 
 

• Vilken läroupplevelse får eleven enligt undersökande relation i den nya läromiljlön? 
• Hur uppfattar eleven en-till-en nätcoaching som ett komplement till lösningsförslag? 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Lärteorier 
2.1.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
Denna rapport utgår från Lev Vygotskijs tankesätt om hur kunskap sker i samspelet mellan 
människor. Det sociokulturella perspektivet som introducerades av Vygotskij (1978) utgör en 
startpunkt i synen på lärande som används i denna rapport. Teorin innefattar tre zoner: det 
en elev kan lära sig själv, det en elev inte kan lära sig just nu och zonen mellan dessa två är 
det en elev kan lära sig med hjälp av en mer kunnig person. Detta samspel kallas den 
närmaste utvecklingszonen [engelska: Zone of proximal development]. Vygotskij menar 
enligt Illeris (2007) att det handlar om potentialen som en person har att lära sig, med eller 
utan hjälp av en kunnigare person. Teorin bygger på att Vygotskij (1978) säger att det inte 
räcker med att se vad en person kan göra individuellt utan hur den kan lösa problem i 
samarbete med andra. Vygotskij (1978) skriver att denna närmaste utvecklingszon är 
avståndet mellan den faktiska utveckling vid individuell problemlösning till den potentiella 
utvecklingen vid problemlösning med vägledning. Det leder till att elever kan lösa fler 
uppgifter om de får hjälp i sin utvecklingszon av en person med mer kunskap inom ämnet. 
 
I kontexten av nätcoaching blir detta att alltid försöka hjälpa en elev inom sin närmaste 
utvecklingszon (Stenbom, 2015). En coach måste identifiera varje elevs individuella 
utvecklingszon och guida den mot ökad kunskap för att lösa problemet. 
 

2.1.2 Coaching 
I denna rapport så avser begreppet coach en person som med nyfikenhet, intresse och väl 
valda frågor hjälper en elev nå sin maximala potential. Detta genom att hjälpa en elev att med 
sin egen insikt lösa problemet, hjälp med självhjälp. Denna beskrivning har inspirerats utifrån 
teorier från Reinhard Stelter och Sir John Whitmore. Stelter (2003, s.25) skriver: 
 

’’Genom att ställa rätt frågor och lyssna aktivt med nyfikenhet och intresse kan en 
coach sätta igång en process hos fokuspersonen som tar hens egen kreativa förmåga 
maximalt i anspråk och därmed utvecklar en större del av individens resurser än i 
traditionell undervisningssituation. ’’ 

 
Sir John Whitmore (2017) menar att en coachs största jobb är att hjälpa eleven att komma 
över sina hinder som står i vägen för dess prestation. Detta innebär alltså att hjälpa en elev nå 
till sin fulla potential genom att leda en elev förbi de hinder som står i vägen för denna. Sir 
John Whitmore (2017) menar att coaching innebär att frigöra en persons möjligheter att själv 
maximera sin egna prestation. För att kunna göra detta kan vissa egenskaper hos en coach 
behövas. Egenskaper som anses vara extra viktiga för en coach att inneha beskriver Stelter 
(2003, s. 40) som följande:  
 

’’Tålmodig, objektiv, stödjande, en god lyssnare, snabb i sin uppfattningsförmåga, 
medveten, ha självinsikt, uppmärksam, gott minne.’’ 

 
Detta stämmer även överens med det Whitmore (2017) beskrev då han undersökte vilka 
egenskaper som en person kände sig trygg med. Även här fick han svar som; god lyssnare, att 
de trodde på en, litade på mig, uppmärksam. Whitmore (2017) menade att det är viktigt att 
kunna göra personen man coachar trygg och då är det viktigt att en coach har dessa 
egenskaper. 
 
En stor del av coaching handlar då om att skapa en miljö som är trygg för en elev och där en 
coach ger hen all uppmärksamhet och fokus. För att skapa denna miljö blir det viktigt för en 
coach att ställa rätt typ av frågor. Enligt Stelter (2003, s. 25) ska en coachs frågor stötta en 
elev genom att: 
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• ’’Skärpa en elevs egen uppmärksamhet på situationen.’’ 
• ’’Klargöra en elevs relation till den konkreta situationen.’’ 
• ’’Klargöra en elevs förmåga.’’ 
• ’’Hjälpa en elev att fokusera på sina egna strategier för att lösa uppgiften.’’ 

 
En coach ska hjälpa en elev att kunna tackla liknande problem ifall de dyker upp igen och inte 
bara ge en elev svaret rakt ut. Den typ av frågor som Whitmore (2017) anser gör detta är öppna 
frågor. Whitmore menar att öppna frågor leder till att en elev får tänka efter själv och leder 
till att en elev blir medveten och kan ta eget ansvar. Öppna frågor är frågor ställda utan ett 
enkelt eller bestämt svar, motsatsen blir slutna frågor som t.ex. kan ha svaret ja eller nej.  
 
Allmänna öppna frågor som Whitmore (2017, s. 97) anser bra är till exempel: 
 

• ’’Vad vill du uppnå? 
• Hur skulle du vilja att det såg ut? 
• Vad hindrar dig? 
• Vad underlättar för dig? 
• Hur kan du få veta mer?’’ 

 
Gemensamt för dessa frågor är att de börjar med ord som vad och hur. Utöver dessa ord 
menar Whitmore (2017) att även orden vem och när är bra ord för att ställa öppna frågor. 
 

2.2 Undersökande gemenskap 
Detta kapitel använder sig av översättningar av ramverkets termer. De är tagna från Malin 
Engquists (2018) examensarbete, Kommunikation i storskaliga internetbaserade kurser. 
Ramverket består av tre stycken närvaron, även benämnda som element. De är i sin tur 
uppdelade i olika kategorier. 
 
Ramverket undersökande gemenskap används för att identifiera sociala och kognitiva 
dimensioner av internetbaserade lärmiljöer (Garrison, 2007). Det är en modell för asynkrona 
textbaserade system och utgår ifrån de tre elementen; social närvaro [engelska: Social 
presence], kognitiv närvaro [engelska: Cognitive presence] och lärarnärvaro [engelska: 
Teaching presence] (Garrison, Anderson & Archer, 2001). Elementen identifieras när 
meddelanden i lärmiljöer analyseras och undersökande gemenskap kan då framträda 
(Garrison et al., 1999). 
 

 
Figur 2: Beskrivning av hur undersökande gemenskaps element hänger ihop, inspirerad 
från figur av Garrison et. al. (1999). Skaparna tillåter nyttjande av figuren.  
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Ramverket undersökande gemenskap menar att det är genom interaktion av de tre elementen 
(se figur 2) som ett kollaborativt undersökande mellan lärare och elev träder fram (Garrison 
et al., 1999). När elementen överlappar varandra uppstår följande gynnsamma 
förutsättningar:  
 

• Stödjande diskurs [engelska: Supporting discourse]  - elev får vägledning med 
relevanta metoder kring problemet. 

• Upprätta miljön [engelska: Setting climate] - elev och lärare kommunicerar kring 
förutsättningar och problemets relevanta delar. 

• Välja innehåll [engelska: Selecting content] - elev och lärare diskuterar 
tillvägagångssätt och lösningar. 

 
När alla tre sammanstrålar uppnås en läroupplevelse [engelska: Learning experience] (se 
figur 2).  
 
2.2.1 Lärarnärvaro 
Lärarnärvaron syftar inte enbart till närvaron av en lärare utan i undersökande gemenskap 
kan alla deltagare bidra till en ökad lärarnärvaro. Det finns tre definierade kategorier: 
 

• Utformning av undervisning och organisation [engelska: Design and organization] 
• Underlättande av diskurs [engelska: Facilitating discourse] 
• Direkta instruktioner [engelska: Direct instructions]  

 
De tre kategorierna är alla delar av lärarnärvaron och träder fram på olika sätt. 
 
Utformning av undervisning och organisation. Här ingår bl.a. hur undervisningsmaterialet 
är utformat, tidsramar och undervisningsmetoder.  (Garrison et al., 1999).  
 
Underlättande av diskurs. Det är lärarens uppdrag att engagera och motivera en elev till att 
lösa problemet genom diskurs. Det görs genom att guida en elev och ställa öppna frågor 
(Garrison et al., 1999). 
 
Direkta instruktioner. Läraren har i uppdrag att främja elevernas reflektion genom att 
tillgängliggöra rätt material och applicerbara metoder. Det här görs genom konstruktiv 
feedback med social närvaro och kräver att läraren har en viss expertis inom området 
(Garrison et al., 1999).  
 
Det är upp till läraren att kunna erbjuda en elev de metoder och tillvägagångssätt eleven 
behöver för att lösa problemet  (Garrison et al., 1999). Detta är än viktigare i ett digitalt 
textbaserat system eftersom visuella faktorer försvinner, t.ex. ansiktsuttryck och tonläge.  
 

2.2.2 Kognitiv närvaro 
Kognitiv närvaro definieras utifrån den praktiskt undersökande modellen 
[engelska:  Practical inquiry model] som utvecklades av pedagogen John Dewey redan på 30-
talet (Garrison & Arbaugh, 2007). Dewey myntade 1889 begreppet att lära genom att göra 
[engelska: learning by doing]  och hans forskning visade på att lärandet består av en social 
process där parternas erfarenheter, intellekt och engagemang spelar roll (Saltmarsh, 1996). 
Den praktiskt undersökande modellen följer fyra faser för att spegla tankeprocessen hos 
eleven och skapa kognitiv närvaro (Garrison et. al., 2001). Det här la grunden för elementet 
kognitiv närvaro där faserna har bildat fyra olika kategorier: 
 

• Utlösande händelse [engelska: Triggering event] 
• Undersökande [engelska: Exploration] 
• Integrerande [engelska: Integration] 
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• Upplösning [engelska: Resolution] 
 
De fyra kategorierna är alla delar av den kognitiva närvaron och bör framträda i följande 
ordning. 
 
Utlösande händelse. För att kategorin ska uppstå måste ett bakomliggande problem eller 
frågeställning finnas (Garrison & Arbaugh, 2007). Antingen utlöser en elev själv händelsen 
genom att konkretisera ett problem eller så ställer läraren frågor och ger en elev utmaningar 
som skapar den utlösande händelsen (Garrison et al., 2001). Det kan t.ex. vara att eleven 
uttrycker en del i uppgiften som hen inte förstår. 
 
Undersökande. Här utforskar en elev problemet både själv och i samråd med läraren genom 
kritisk reflektion (Garrison & Arbaugh, 2007). Det är en fas som går från informations-
sökande och egen uppfattning mot en reflektion av det som är relevant och användbart 
(Garrison et al., 2001). 
 
Integrerande. Här skapas en förklaring till problemet med idéer från föregående kategori och 
en uppfattning om lösningen på problemet (Garrison et al., 2001). Det här anses vara det 
svåraste steget och speciellt för läraren att kunna vägleda en elev igenom. Det kan vara att 
eleven precis lärt sig en metod och nu applicerar den på problemet för att nå en lösning. 
 
Upplösning. Här knyts säcken ihop genom att sammanfatta hypotesen och resultatet till en 
slutsats. Det är alltid målet att en elev ska komma hit men det är ingen garanti eftersom det 
krävs tydliga förväntningar och möjligheter att ta till sig ny kunskap (Garrison et al., 
2001).  En upplösning kan vara att eleven ger ett svar på uppgiften eller ett resonemang till 
varför det borde vara på ett visst sätt. Det kan också vara en slutats som eleven drar utifrån 
vad den kommit fram till i den kategorin integrerande. 
 

2.2.3 Social närvaro 
Den sociala närvaron beskrivs som individens förmåga och möjlighet att uttrycka sig socialt 
och emotionellt (Garrison et al., 1999). Tidigare forskning från Daft & Lengel (1986) hävdade 
att det är kommunikationsverktyget som avgör den sociala närvaron medan Garrison et al. 
(1999) menar att det är fler faktorer såsom motivation, kompetens och erfarenhet av medier 
som bidrar. En viktig faktor för att skapa social närvaro är de visuella signaler som uppstår 
vid ett fysiskt möte. Avsaknaden av dessa i internetbaserad textkommunikation utgör 
utmaningar för den sociala närvaron. Professorerna Kuehn och Walther har sett att andra 
typer av uttryck används, t.ex. emotikoner och andra symboler, för att förmedla känslor 
(Garrison et al., 1999). Tre olika kategorier finns definierade för social närvaro: 
 

• Affektiva uttryck [engelska: Affective] 
• Öppen kommunikation [engelska:  Open communication] 
• Sammanhängande kommunikation [engelska: Group cohesion] 

 
Affektiva uttryck. Består av känslor, användning av emotikoner och humor (Garrison & 
Arbaugh, 2007). Det handlar även om självutlämnande meddelanden där personen visar t.ex. 
sårbarhet (Rourke, Anderson, Garrison, & Archer, 2007). Emotikonerna används för att 
uttrycka kommunikationssignaler som visas i en fysisk situation (Garrison et al., 1999).  
 
Öppen kommunikation. Den handlar om att ömsesidigt uppmärksamma varandras idéer och 
bidrag (Garrison et al., 2001). Det kan även vara svar på frågor, fyllnadsord och diskussion 
(Garrison et al., 1999).  
 
Sammanhängande kommunikation. Uttryck där gruppen skapar gemenskap till varandra 
(Garrison et al., 2001). Det kan vara välkomstfraser såsom ’’hej’’ och inkluderande ord, t.ex. 
’’vi ska göra detta’’ (Rourke et al., 2001). För att kunna lösa en uppgift tillsammans krävs en 
kommunikation mellan parterna och den gör sig synlig med denna kategori. 
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Den sociala närvaron är en avgörande aspekt för att bedöma situationen utifrån 
undersökande gemenskap. Det handlar om att frågorna är utmanande, uttrycksfulla och med 
viss skepsis samtidigt som de är respektfulla och stöttande (Garrison et al., 1999).  
 
2.3 Undersökande relation 
Till skillnad från undersökande gemenskap, så har undersökande relation anpassats för att 
fungera i en-till-en situationer, mellan elev och coach (Stenbom, 2015). Ramverket används 
för att utvärdera nätcoaching som sker en-till-en genom att undersöka om fyra olika element 
påvisas under lärtillfället. De tre första elementen har samma namn som i undersökande 
gemenskap. Ytterligare ett element har lagts till, den emotionella närvaron [engelska: 
Emotional presence].  
 
2.3.1 Lärarnärvaro 
Detta element ses som arbetet som utförs av en coach för att upprätthålla en undersökande 
relation (Stenbom, 2015). Detta arbete av en coach handlar om att skapa en miljö och 
upprätthålla de rätta förhållandena för varje unik elev för att tillse deras specifika behov i 
varje konversation. Elementet består av samma tre kategorier som i undersökande 
gemenskap (se avsnitt 2.2.1) med viss anpassning. 
 
Utformning av undervisning och organisation är skapandet av strukturen i konversationen, 
meddelanden mellan elev och coach. Det är här som en kommunikation kring uppgiften 
etableras. Denna kategori innehåller då även vilken typ av mjukvara som används för 
nätbaserad kommunikation (Stenbom, 2015). 
 
Underlättande av diskurs innefattar en coachs ansträngning att se i vilken del  av den 
matematiska och kognitiva processen som en elev befinner sig i vid varje tillfälle i 
diskussionen (Stenbom, 2015). Vidare att stötta och vägleda eleven genom de svåra delarna 
av problemet. 
 
Direkta instruktioner är kommunikation då en coach delar med sig av innehåll som en elev 
kan reflektera och anpassa till sin problemlösning (Stenbom, 2015). Här kan det handla om 
att en coach delger information och ger instruktioner på hur man löser specifika problem. 
 

2.3.2 Kognitiv närvaro 
Det element som beskriver förmågan och möjligheten för en elev att engagera sig och uttrycka 
sig intellektuellt beskrivs som den kognitiva närvaron (Stenbom, 2015). Elementet består av 
samma fyra kategorier som i undersökande gemenskap (se avsnitt 2.2.1) med viss 
modifikation. 
 
Utlösande händelse inom en konversation är en elevs formulering av ett problem eller vädjan 
till hjälp med det. Detta kan även tolkas som beslutet från en elev att kontakta en coach för 
att få hjälp (Stenbom, 2015). Det innefattar meddelanden som riktar diskursen mot ett 
specifikt problem eller byter riktning mot ett annat problem. 
 
Undersökande är där eleven bland annat visar tidigare kunskap inom ämnet (Stenbom, 2015). 
Det visas i form av uttryck som leder till utbyte av information och kunskap mellan eleven och 
coachen. 
 
Integrerande är när det breda letandet av kunskap och information avsmalnar och fokuseras 
för att sättas ihop mot tillvägagångssättet. Här innefattas matematiska beräkningar, där 
lösningsmetoder eller formler som tidigare nämnts appliceras i sin kontext (Stenbom, 2015).  
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Upplösning är den slutliga delen av inlärningsprocessen där svaret på problemet är hittat 
(Stenbom, 2015). Både en elevs reflektioner kring uppgiften och det faktiska svaret innefattas 
här. 
 
2.3.3 Social närvaro 
Den sociala närvaron skiljer sig här mot den i undersökande gemenskap. Den stora frågan 
kring elementet är om den emotionella delen borde vara en egen närvaro istället för en 
kategori inom social närvaro. Utvecklingen av undersökande relation har lett till att den 
emotionella delen inte finns med i social närvaro utan står som ett eget element (Stenbom, 
2015). Därför har kategorierna gjorts om och delas in i: 
 

• Öppen kommunikation [engelska:  Open communication] 
• Relationsbyggande kommunikation [engelska: Relationship cohesion] 

 
Öppen kommunikation är den interaktion som sker mellan coach och elev som stöd eller 
uppmuntran kring relationen. Den inkluderar även vanliga artighetsfraser och utfyllnadsord. 
Kommunikation som inte relaterar till ämnet men som inte innefattar känslor hör även hit.  
 
Relationsbyggande kommunikation innefattar de ansträngningar som sker för att anknyta 
till den andra personen i samband med den pedagogiska relationen (Stenbom, 2015).  
 
2.3.4 Emotionell närvaro 
’’Emotionell närvaro är de utåtriktade uttrycken av känslor och affektion i en undersökande 
relation’’ [översatt till svenska] (Stenbom, 2015). 
 
Den emotionella närvaron är den stora skillnaden mot undersökande gemenskap. 
Cleveland-Innes och Campbell (2012) beskriver hur den emotionella delen i undersökande 
gemenskap kan vara av stor vikt och behöver tas hänsyn till som ett eget element. Därför har 
den emotionella närvaron lagts till som ett eget element i undersökande relation. Vidare 
påverkar olika typer av känslor, som ilska, frustration, stress eller glädje, stolthet, belåtenhet 
elevers lärandesituation och även resultat (Baumeister, DeWall, Zhang, 2007). Stenbom, 
Cleveland-Innes och Hrastinski (2016) beskriver även i sin artikel att den emotionella 
närvaron är av stor vikt vid undersökande relation i användandet av en-till-en nätcoaching. 
 
Känslor kan inkludera både språk som förmedlar känslor och även användandet av 
emotikoner och symboler. Detta element innehåller tre kategorier:  
 

• Aktivitetskänsla [engelska: Activity emotion] 
• Resultatkänsla [engelska: Outcome emotion] 
• Riktad känsla [engelska: Directed affectiveness] 

 
Aktivitetskänsla är känslor som är relaterade till undersökningsprocessen. Det innebär 
känslor som är en del av hela inlärningsprocessen som en coach och en elev går igenom för 
att lösa ett problem (Stenbom, 2015). 
 
Resultatkänsla innefattar de känslor som inte är relaterade till den specifika 
inlärningsprocessen, utan istället  handlar det om känslor som kretsar runt resultatet av 
processen (Stenbom, 2015). Hulkko och Jansson (2013) beskriver det som att det är känslor 
som t.ex. kan handla om frustrationen inför ett matematikprov. Till skillnad från frustration 
kring en specifik metod i lösningsfasen. 
 
Riktad känsla är de känslor som riktas mot varandra, mellan en coach och en elev. Dessa 
känslor hör inte till uppgiften utan kan t.ex. vara tecken på tacksamhet för hjälpen (Hulkko 
& Jansson, 2013). 
 



11 

2.3.5 Kritik och begränsningar 
Att lägga till ett nytt element har kritiserats av bland annat Garrison (2015). Han menar att 
om ett nytt element läggs till kan det störa ordningen och helheten i undersökande 
gemenskap och då kan dess styrka gå förlorad. På samma sätt argumenterar Anderson (2016) 
att ramverkets framgång bygger på att de tre elementen gör det enkelt och praktiskt att 
använda inom nätbaserat lärande. Andersson (2016) håller med om relevansen av den 
emotionella närvaron men att det då istället borde vara en kategori av den sociala närvaron 
för att bibehålla strukturen av ramverket. 
 
Andra argumenterar för att ett nytt element skulle kunna vara  användbart (Kozan & 
Caskurlu, 2018). Deras förslag är: 
 

• Lärande närvaro [engelska: Learning presence] 
• Gränssnittsnärvaro [engelska: Interface presence] 
• Autonom närvaro [engelska: Autonomous presence] 

 
Andersson (2016) påpekar att ett lärande och ett autonomt element skulle vara för lika 
varandra. De borde då istället slås ihop till ett element med benämningen utförandenärvaro 
[engelska: Agency presence]. Det skulle då fokusera på det som kan ses som en aktiv handling. 
Närvaron skulle bestå av: lärande, hur man hanterar lärmiljön och elevens självstyrda 
beteende. I det självstyrande beteendet inkluderas den emotionella aspekten (Andersson, 
2016). Den emotionella närvaron skulle då istället bli inkluderad i både den social närvaron 
och den nya utförande närvaron.  De olika uppfattningar om hur den emotionella närvaron 
ska innefattas i det teoretiska ramverket är spritt.  
 
Det finns även en del begränsningar kring undersökande relation. Eftersom modellen för 
ramverket är relativt obeprövad är det svårt att bedöma dess styrka och svagheter. Hulkko 
och Jansson (2013) önskar att modellen används för att den ska kunna kritiseras och 
förbättras. Det här leder även in på spåret om det emotionella elementet borde vara ett eget 
element eller inte. På så sätt är även denna rapport ett bidrag till utvecklandet av 
undersökande relation.  
 
Undersökande relation har skapats utifrån behovet att kunna analysera nätcoaching i en-till-
en lärmiljö (Stenbom, 2015). Eftersom denna lärmiljö skiljer sig från den i undersökande 
gemenskap är det svårt att säga hur denna anpassning fungerar i den nya lärmiljön innan den 
är väl beprövad. Därtill ligger den aspekt att analysen är subjektiv och tolkningar måste göras 
från den som analyserar.   
 
2.4 Lösningsförslagseffekten 
Lösningsförslagseffekten är den mest undersökta effekten inom den kognitiva 
belastningsteorin (Sweller, 2006). Den kognitiva belastningsteorin beskriver hur elevers  
kognitiva belastning beror på vilket sätt de studerar (Niemeyer, 2016).  
 
Enligt Sweller (1988) är det mentalt ansträngande för elever att lösa uppgifter. Det är därför 
inte optimalt för elever att inom ett nytt område inleda med problemlösning. Om en elev 
istället studerar lösningsförslag visar detta på bättre resultat (Svensson, 2015). Målet vid 
nyttjandet av lösningsförslagseffekten är att den ska minska elevers kognitiva belastning 
(Paas, Renkl, & Sweller, 2010). Paas et al. menar därför att lösningsförslag ska användas mer 
frekvent under inledningsfasen av ett nytt område men att en elev sedan successivt ska fasa 
över mot problemlösning.   
 
Lösningsförslagen presenterar relevanta metoder för eleven och belyser de centrala delarna i 
lösningsprocessen. Det är därför viktigt att centrera eller fetmarkera de viktigaste 
komponenterna i en lösning (Atkinson, Derry, Renkl & Wortham, 2000). Det  är en fördel om 
lösningsförslaget visar olika tillvägagångssätt att lösa uppgiften och bör spegla de uppgifter 
eleven ska arbetar med. Eleven kan på så sätt imitera lösningsförslaget för att på egen hand 
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lösa liknande uppgifter (Lithner, 2008). Det här skapar problem när uppgiften sätter eleven i 
en ny situation. Om eleven rent av memorerat lösningsförslag blir det svårt att applicera om 
förutsättningarna ändras. Lithner (2008) menar istället att målet med lösningsförslaget ska 
vara att eleven lär sig en algoritm. På så sätt kan eleven anpassa kunskap från 
lösningsförslagen till specifika uppgifter.  
 
Studier visar att lösningsförslagen inte kan stå på egna ben utan att det krävs mer för att 
främja en elevs lärande (Renkl, 1997). En elev har svårt att avgöra vilken information som är 
relevant och kan lätt fokusera på fel saker i lösningen (Svensson, 2015). Därför kan en elev 
behöva extra stöd för att lösningsförslaget ska spela sin rätta roll i en elevs lärande (Chi et al., 
1989).   
 
Som nämnt ovan underlättar lösningsförslag elevers lärande i början av ett nytt område. Vissa 
argumenterar för att detta hämmar elevens problemlösningsförmåga (Krischner, Paul & 
Clark, 2006). Utan vägledning skulle eleven tvingas att utforska egna vägar och själva 
resonera sig fram till en lösning. Krischner et al. (2006) hävdar dock att lösningsförslagen är 
övervägande bra trots att tröskeln till problemlösning kan bli större. 
 
2.5 Asynkron och synkron kommunikation 
Synkron kommunikation innebär att både avsändare och mottagare svarar direkt på 
meddelanden mellan varandra (Hrastinski, 2007). Likt interaktion vid ett telefonsamtal där 
båda parter i samtalet besvaras direkt. Till skillnad från asynkron kommunikation, där 
avsändare och mottagare inte svarar direkt (Hrastinski, 2007). Ett exempel är när två 
personer skickar e-mail till varandra. Oftast förväntas inte ett svar direkt utan det kan komma 
vid en senare tidpunkt. 
 

2.5.1 För- och nackdelar 
Asynkron och synkron kommunikation fungerar bäst i olika situationer, därmed finns det 
både fördelar och nackdelar med att använda de olika kommunikationsformerna (Swan & 
Shea, 2005). En nackdel med asynkron kommunikation för digitalt lärande på t.ex. forum, 
där alla elever kan se varandras meddelanden, är enligt (Contreras-Castillo et al. 2004) en 
rädsla för att bli förnedrade framför alla om de inte kan svaret. Vid asynkron kommunikation 
vill elever inte lämna in halvfärdiga uppgifter utan väntar tills de är helt klara 
(Haythornthwaite 1997). Detta kan göra det svårt för lärare att ge feedback under arbetets 
gång. Asynkron kommunikation används bäst i lärmiljöer som t.ex. forum eller digitala 
läromedel där tid för möten är svårt att planera in (Hrastinski, 2008).  
 
En nackdel med synkron kommunikation är att elever då måste ha en bestämd tid som de 
kan tala med t.ex. en lärare. Detta kan vara svårt för elever som har mycket annat för sig att 
boka in en passande tid. Forskning av Tuovinen (2000) visar att effektiviteten av feedback 
minskar ju längre tid efter inlämning som den ges. Detta ger en stark fördel med synkron 
kommunikation till skillnad asynkron kommunikation vid lärmiljöer där direkt interaktion 
sker, då man kan ge direkt feedback till en elev för specifika uppgifter och problem. Björck 
(2004) menar även att elever känner ett starkt behov av att kunna kommunicera synkront vid 
den första fasen när de stöter på en problemlösningssituation. Detta gör även att eleverna kan 
hålla uppe motivationen då de snabbt kan få ett svar när de stöter på ett problem istället för 
att fastna och ge upp. Hrastinski (2008) menar att synkron kommunikation är bäst lämpad 
för att hjälpa elever med enkla, snabba frågor och hålla dem motiverade och engagerade i 
arbetet. 
 

2.5.2 Semi-synkron kommunikation 
Semi-synkron kommunikation används i denna rapport som ett mellanting till synkron och 
asynkron kommunikation, men med mest likheter till synkront. Med detta menas att en elev 
och en coach inte alltid svarar direkt på varandras meddelanden utan ibland kan en elev pausa 
för att skriva ner en lösning eller reflektera kring uppgiften, eller att en coach pausade för att 
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hjälpa en annan elev. Anledning till att detta inte bara blir synkront eller asynkront är för att 
båda parter håller aktivt koll på chattkonversationen och svarar så fort de har möjlighet, men 
med vissa pauser emellanåt. Möjligheten till pauserna gör att elev och coach får tid att 
reflektera och tänka. Det här är en stor fördel mot synkron kommunikation då det skulle 
upplevas som konstigt om en av parterna satt tyst en längre tid. 
 
För denna lärmiljö valdes semi-synkron kommunikation då det kan ge stora fördelar för 
eleverna att få direkt feedback när de har problem med en specifik uppgift (Hrastinski, 2008). 
Kommunikationen gör det även lätt för elever att enkelt och snabbt hoppa in i en 
chattkonversation för att få hjälp med en specifik fråga för att sedan kunna arbeta vidare.  
 
Haythornthwaite (2000) berättar om hur asynkron kommunikation gör att elever bara vill få 
feedback vid färdigställd produkt, detta problem undviks i denna lärmiljö då elever istället får 
vägledning för egen reflektion på hur man löser ett specifikt problem. 
 
2.6 Teknisk användaracceptans 
Modellen teknisk användaracceptans [engelska: Technology acceptance model] 
presenterades av Davis (1985) och avser att mäta acceptansen hos användaren för nya 
informationssystem. Den bygger på individens inställning till två delar: 
 

• Uppfattning om systemets nytta [engelska: Perceived Usefulness] 
• Uppfattning om användarvänlighet [engelska: Perceived Ease of Use] 

 
Översättningarna är tagna från Användaracceptans och användande av delvis tvingande 
system (Olsson & Nyman, 2012).  
 
En person tenderar att vilja använda ett nytt system om denna känner att systemet kommer 
hjälpa personen att prestera bättre (Davis, 1989). Det här benämns i modellen som 
uppfattning om systemets nytta. Om systemet uppfyller detta följer uppfattning om 
användarvänlighet. Trots att användaren kan se användbarheten i systemet kan det vara för 
svårt att hantera. Det kan därför vara så att det inte är mödan värt trots fördelarna. Davis 
(1989) definierar det som kapabelt att använda fördelaktigt. Davis (1989) har studerat 
tidigare studier av uppfattning om systemets nytta, bl.a. ett frågeformulär från Schultz och 
Slevin med 67 frågor. Från detta har han tagit fram 14 påståenden som han menar mäter 
individens användaracceptans (se tabell 1).  
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Tabell 1. Frågor för att mäta användaracceptans 

Uppfattning om systemets nytta  Uppfattning om användarvänlighet 

Mitt jobb skulle vara svårt att utför utan 
systemet. 

Jag blir ofta förvirrad där jag använder 
systemet. 

Att använda systemet ger mig bra 
kontroll över mitt arbete. 

Jag gör ofta fel där jag använder systemet. 

Att använda systemet förbättrar min 
prestation. 

Att använda systemet är ofta frustrerande. 

Systemet täcker mina arbetsbehov. Jag måste ofta ta hjälp av manualen där jag 
använder systemet. 

Att använda systemet sparar mig tid. Att använda systemet är mentalt 
ansträngande.  

Systemet gör att jag slutför uppgifter 
snabbare. 

Jag finner det enkelt att återgå till att 
använda systemet  efter fel har uppstått. 

Systemet hjälper mig med svåra delar av 
mitt jobb. 

Systemet är trögt att använda. 

Att använda systemet gör det möjligt att 
klara av mer arbete än vanligt. 

Det är lätt att få systemet att göra det jag vill. 

Att använda systemet minskar tiden jag 
spenderar på onödiga saker. 

Systemet beter sig ofta inte som det ska. 

Att använda systemet förbättrar min 
effektivitet. 

Det är besvärligt att använda systemet. 

Att använda systemet förbättrar kvalitén 
på mitt arbete. 

Det är lätt att förstå hur jag interagera med 
systemet. 

Att använda systemet ökar min 
produktivitet.  

Det är lätt att komma ihåg hur jag utför mina 
uppgifter i systemet. 

Att använda systemet gör mitt jobb 
enklare. 

Systemet erbjuder vägledning för att lösa 
mina uppgifter. 

Sammanfattningsvis, finner jag systemet 
användbart i mitt arbete. 

Sammanfattningsvis tycker jag att systemet 
är enkelt att använda. 

 
Davis genomförde sedan två studier där respondenterna fick svara på frågorna. Det visade sig 
att båda områdena var betydelsefulla för att mäta användaracceptans. Det fanns en tydligt 
koppling mellan nyttan att använda och användarvänligheten samt en betydelsefull faktor av 
individens egna reflektion av användandet (Davis, 1989). Vidare studier menar att det är ett 
bra verktyg för att mäta individuella användarupplevelse och modellen är idag väl använd. 
Det är dock inte optimalt för större grupper, så som hela företag, då det är andra aspekter som 
spelar in, t.ex. att anställda influerar varandra (Ajibade, 2018).  
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3 Metod 

3.1 Inledning 
Detta avsnitt innehåller de metoder som användes för att besvara rapportens 
forskningsfrågor. De presenteras i den kronologiska ordning som de användes och avslutas 
med ett avsnitt om de etiska aspekter som togs i beaktning.  
 
För att kunna undersöka nätcoaching som ett komplement till lösningsförslag behövde en ny 
lärmiljö skapas. Den skapades genom att integrera TalkMath i Mathleaks. Sedan testades den 
nya lärmiljön på elever för att kunna utvärderas utifrån rapportens forskningsfrågor. För att 
besvara den första forskningsfrågan analyserades ramverket utifrån undersökande relation 
(se avsnitt 2.2). Ramverket är avsett att utvärdera en-till-en nätcoaching i form av en 
innehållsanalys. Analysen bestod av att meddelanden från den nya lärmiljön kategoriserades 
utifrån kategorierna i ramverkets element. På så sätt kunde första forskningsfrågan besvaras. 
Till den andra forskningsfrågan behövdes elevernas åsikt eftersom den handlar om 
upplevelse. Därför skapades en enkät med stöd av teori för att få fram underlag för eleverna 
upplevelse. Tillsammans gav de två metoderna det underlag som behövdes för att besvara 
syftet eftersom både elevernas egna upplevelse och vad som hände i lärmiljön granskades. 
 

3.2 Utvecklandet av den nya lärmiljön 
En ny lärmiljö skulle skapas. Den skulle inkludera det digitala läromedlet Mathleaks som 
grund och skulle kompletteras med en chattfunktion och digital whiteboard. Lärmiljön skulle 
skapas för att  undersöka om det kunde lösa bristerna med lösningsförslagseffekten (se avsnitt 
2.4) som företaget är baserat kring.  Det här var en förutsättning för att uppfylla syftet med 
rapporten.  
 
I samband med att en chattfunktion skulle utvecklas kom författarna i kontakt med enheten 
för digitalt lärande på KTH och utvecklaren av lärplattformen TalkMath, Simon 
Benjaminsson. Författarna valde att istället för att utveckla en helt ny chattfunktion använda 
sig av den redan existerande plattformen TalkMath. Fokus hamnade därför på integration av 
lärmiljöerna och att anpassa TalkMath till syftet och målet med undersökningen. I samarbete 
med TalkMath och Mathleaks började programmeringen av integrationen.  
 
För att författarna skulle kunna programmera sattes en testmiljö upp av utvecklarna på 
Mathleaks. Den innehöll hela Mathleaks källkod, de instruktioner som bygger upp läromedlet, 
och är skrivet i programmeringsspråken HTML, CSS och Javascript. Här kunde författarna 
programmera funktioner för att integrera TalkMath med Mathleaks.  
 
Processen började med att författarna gjorde en prototyp av den nya lärmiljön i 
gränssnittsprogrammet Justinmind. När den godkänts av Mathleaks påbörjades 
programmeringsdelen. Första steget var skriva kod för att generera en knapp längs ner på 
varje lösning i Mathleaks (se figur 3). Knappen skulle i sin tur öppna ett fönster med 
TalkMath. Här användes befintlig kod från Mathleaks som öppnar dialogrutor i läromedlet. 
När användaren trycker på knappen skickas en länk med till dialogrutan som öppnar 
plattformen TalkMath.  
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Figur 3. Skärmdump tagen från testmiljön för Mathleaks där en grön hjälp-knapp har lagts 
till, längst ned åt höger på sidan.  Knappen kopplar vidare en elev till TalkMath om de 
behöver vidare hjälp. 
 
När TalkMath öppnas (se figur 4) visas en chatt till vänster på skärmen och en digital 
whiteboard till höger. För att eleven och coachen skulle kunna kommunicera kring lösningen 
och upprätta en läroupplevelse utifrån undersökande relation behövdes en bild på lösningen 
skickas med. Här använde författarna en applikation som heter Pdfcrowd.  Den renderar 
HTML-kod till en bild som sedan publicerades på en webbadress. Den här adressen skickades 
med när TalkMath öppnas i Mathleaks. Renderingen skedde på en server som författarna 
programmerade med NodeJS, ett programmeringsramverk.  
 
Den digitala whiteboarden som TalkMath har utvecklat har stöd för många funktioner så som 
att rita geometriska figurer, importera bilder och skapa diagram. Det finns även stöd för 
videosamtal. För att minska inlärningskurvan till lärmiljön samt köra den semi-synkront 
stängdes dessa funktioner av. Detta sköttes av Simon på TalkMath. Vidare anpassade han 
introduktionstexten så att den kopplades till vilken uppgift eleven gjorde. 
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Figur 4. En konversation med TalkMath där en semi-synkron chattkonversation ses på 
vänster sida medan lösningsförslag och whiteboard visas på höger sida. 
 
På whiteboarden kan både elev och coach markera, flytta på bilden, zooma osv. Ändringarna 
ses för båda parter i realtid. När en elev har förstått uppgiften eller fått den hjälp den sökte 
kan eleven kryssa ner dialogrutan med TalkMath och vara tillbaka på samma ställe i 
Mathleaks som när hen klickade på hjälp-knappen. 
 

3.3 Urval 
Urvalspopulationen är vilken målgrupp undersökningen är avsedd att granska (Denscombe, 
2016). För denna undersökning var målgruppen gymnasieelever som studerar matematik. 
Det enda kravet för att ingå i urvalspopulation var att personen studerade på en 
gymnasieskola i Sverige och läste en matematikkurs denna termin.  
 
För att hitta urvalspopulationen användes ändamålsenligt och bekvämlighetsurval. 
Ändamålsenligt urval syftar till välja den grupp som kan ge en bäst information (Denscombe, 
2016). Det här användes för att undvika att få deltagare som t.ex. inte studera matematik. En 
sådan deltagare skulle helt enkelt inte kunna bidra till undersökningen. Bekvämlighetsurvalet 
bygger istället på att välja en grupp som är nära till hands och lätt för författarna att komma i 
kontakt med (Denscombe, 2016). Därför användes klasser från en gymnasieskola i Stockholm 
där en av författarna arbetar.   
 
Urvalet är därmed ett explorativt urval då det avser att undersöka ett outforskat ämne för att 
göra nya upptäckter (Denscombe, 2016). Urvalspopulationen är därför inte baserad på ett 
sannolikhetsurval utan istället har relevanta deltagare valts ut. 
  
Urvalets storlek bygger oftast på erfarenhet och gott omdöme snarare än  tydliga riktlinjer 
(Denscombe, 2016). Baserat på tillgång och tidsram valdes 50 elever ut. Antalet kommer från 
att undersökningen gjordes i tre klasser där det totala antalet närvarande elever var 50 
stycken.       
 

3.4 Tester av den nya lärmiljön 
När utvecklingen av den nya lärmiljön var i sitt slutskede bestämdes ett möte med rektorn på 
den gymnasieskola i Stockholm där en av författarna arbetade. Där bestämdes vilka klasser 
som skulle vara med i undersökningen, vilka dagar de skulle äga rum och skolans 
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förhållningssätt till datainsamling. Det beslutades att testerna skulle genomföras den 18-20:e 
mars med fyra olika klasser och att resulterande chattkonversationer samt svaren från 
enkäten fick samlas med elevernas godkännande. 
 
Testtillfällena utfördes under en timme där det började med att författarna introducerade alla 
elever till Mathleaks och den nya lärmiljön. Författarna presenterade sig och förklarade 
bakgrunden till undersökningen och syftet. Med en Powerpoint som stöd beskrev författarna 
Mathleaks samt den nya chattfunktionen. Presentationen avslutades med en demonstration 
av den nya lärmiljön där en av författarna använde Mathleaks i sin mobil och speglade 
skärmen på projektorduken med programmet Apowermirror. Den andra författaren agerade 
då coach från sin dator, sittandes längst fram i klassrummet. 
 
När presentationen var klar delades instruktionsblad (se bilaga 3) ut till alla elever. När alla 
elever fått en lapp berättade författarna att om de behövde hjälp med matematiken så skulle 
de använda den nya lärmiljön. Därefter så satte sig författarna längst fram i klassrummet och 
agerade som nätcoacher för eleverna genom TalkMath. Coacherna följde då ett dokument som 
skapats av författarna med riktlinjer för coachning (se bilaga 1). Riktlinjerna baserades på de 
lärteorier och coachingteorier som beskrivs i det teoretiska ramverket (se kapitel 2.3.2). 
Eleverna hade då ca 40-50 minuter på sig att lösa uppgifter och be om hjälp. De sista 10 
minuterna av tillfället ägnades åt att fylla i enkäten. 
 
3.5 Enkät 
Syftet med enkäten (se bilaga 2) var att undersöka hur eleverna upplevde chattfunktionen och 
nätcoachingen i den digitala lärmiljön. Enkäten bestod av ett webbaserat frågeformulär 
eftersom det passar småskalig samhällsforskning och datan samlas in i ett format som är lätt 
att analysera (Denscombe, 2016). En pilotstudie genomfördes med två gymnasieelever med 
koppling till en av författarna (syskon och syskons kompis).  En av eleverna hade inte använt 
lärmiljön innan hen fyllde i enkäten. Pilotstudien gjordes för att säkerställa att frågorna var 
välformulerade och att språket var anpassat till målgruppen (Denscombe, 2016).  
 
Eleverna som deltog i testerna fick fylla i enkäten i slutet av tillfället. Den var beräknad till att 
ta max tio minuter för att hålla en elevs intresse uppe (Ejlertsson, 2014). En elev fick en kod 
på instruktionsbladet (se bilaga 3) som användes både i lärmiljön och i enkäten. Syftet var att 
eleverna skulle få vara anonyma samtidigt som chattkonversationerna och enkäten skulle 
kunna paras ihop. Anonymiteten bidrar till ökad trygghet hos respondenten och ökar 
sanningsenligheten i personens svar (Ejlertsson, 2014).  
 
Enkäten inleds med bakgrundsinformation som informerar en elev om enkätens ansvariga 
(författarna), syfte och hur resultatet kommer användas. Denscombe (2016) menar att det 
ökar chansen till att respondenten fullföljer enkäten om de har tillräckligt med 
bakgrundsinformation. Efter det följer även ett instruktionsavsnitt så att deltagaren vet vad 
som förväntas av hen. Denscombe (2016) anser det fördelaktigt med en exempelfråga och 
tillhörande typsvar. Enkäten hade först en exempelfråga men den togs bort då den var för lik 
en av enkätfrågorna.  
 
Enkäten delades in i fyra olika avsnitt för att avgränsa resultatet till olika områden (se tabell 
2). 
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Tabell 2. Beskrivning av enkätens olika avsnitt. Där chattfunktionen inkluderar det som i 
rapporten benämns som lärmiljön. 

Avsnitt Syfte 

Chattfunktionen Ett inledande avsnitt med okomplicerade frågor för att göra 
respondenten bekväm (Denscombe, 2016). Målet var att få  en elevs 
syn på hur funktionen fungerar rent tekniskt. Avsnittet bestod av 
stängda frågor (ja/nej) för att tydligt kunde mäta kvalitén av 
funktionen (Ejlertsson, 2014).  

Upplevelsen och 
innehåll 

Avsnittet syftar till att undersöka upplevd användbarhet och enkelhet 
vid användning. Frågorna bygger på teorin teknisk 
användaracceptand (se avsnitt 2.6). Forskaren Fred D. Davis har 
kommit fram till att det är de två viktigaste faktorerna för att kunna 
förstå om personer väljer att använda IT-system eller inte (Davis, 
1989). 
 
För att få reda på vad användaren tycker om användbarhet och 
enkelhet vid användning har 12 standardfrågor tagits fram (Davis, 
1989). Frågorna har modifierats lite för att passa denna undersökning 
och målgrupp vilket resulterade i 8 frågor totalt. 

Chatta med en 
lärare 

Syftet med avsnittet är att undersöka en elevs upplevelse på ett känslo- 
och kunskapsmässigt plan. Det innehåller även en kontrollfråga för att 
avgöra hur sanningsenlig respondenten är (Denscombe, 2016). 
 
Frågorna är en blandning av stänga och öppna för att både kunna 
jämföra resultat och få mer djupgående svar (Björndal, 2005). Den 
innehåller några frågor med Likertskalan för att mäta en elevs attityd 
och har sju skalsteg för att ha möjlighet att anpassa datan till en 
normalfördelning (Denscombe, 2016).  

Avslutande 
reflektion 

Avsnittet inleds med två hypotetiska frågor vilket helst ska undvikas 
då de ger spekulativa svar (Ejlertsson, 2014). Detta motiveras dock 
med att respondenten kan svara mer ärligt då frågan inte känns lite 
hård och attackerande (Denscombe, 2016).  
 
För att få perspektiv på övriga frågor och kanske en ny vinkel 
inkluderades tre avslutningsfrågor som lyder: 
 
1. Vad var det bästa med X? 
2. Vad kan bli bättre med X? 
3. Har du använt något som liknar X? 

 
 

Här vinklas eller riktas inte respondenten åt något håll. De två första 
frågorna är öppna och här kan det komma fram saker som av tidigare 
frågor inte visats. Den sista frågan kan avgöra om deltagarens svar 
speglas av tidigare upplevelser.  

 

3.6 Kodning 
I denna rapport syftar kodning till den innehållsanalys där meddelanden mellan elev och 
coach kategoriseras enligt det teoretiska ramverket undersökande relation. Alla 
meddelanden läggs in i ett kalkylblad markerade med coach eller elev. Vidare låg alla 
kategorier i kolumner intill varje meddelande för att enkelt skriva dit en 1:a om meddelandet 
innehöll tecken på en viss kategori. Innan den riktiga kodningen av loggarna gjordes utförde 
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författarna kodträning enligt samma mall men på gamla meddelandekonversationer (se figur 
5).  
 

 
Figur 5. Utdrag från kodträningen. 
 
Kodträning innebär att den som kodar tränas i att utföra kodning (Stenbom, 2015). Därför 
kodade författarna 96 exempelloggar distribuerade av handledare Malin Jansson. Loggarna 
bestod av två konversationer från TalkMath (se avsnitt 1.2.2) som sparats i 
undersökningssyfte.  
 
Båda författarna kodade samtliga loggar enskilt först och gjorde sedan en gemensam 
sammanställning. Den modell som användes för transkriptanalysen baserades på den som 
Hulkko, Jansson och Stenbom tagit fram (2015). Den hämtade inspiration från Hulkko och 
Janssons examensarbete, Education through instant messaging: a content analysis in an 
online coaching project, (2013). 
 
Förberedelser inför kodningen bestod av att kopiera alla meddelanden från konversationerna 
i TalkMath till ett Google Kalkylark. Den information som togs med var: datum och tid, coach 
eller elev samt meddelandet. I kalkylarket fördes statistik på antal meddelanden per 
konversation och antal meddelanden totalt. Bredvid varje meddelande skapades sedan 
kolumner för kategorierna inom elementen för undersökande relation.  
 
Kodningsmetoden närvarande och icke närvarande användes (Gorsky, Caspi, Antonovsky, 
Blau & Asmahan, 2010). Den innebär att när ett element och en kategori visas i ett 
meddelande får den nummer 1 i sin kolumn. Visas kategorin flera gånger i samma 
meddelande får den fortfarande bara 1. Olika delar av meddelandet kunde få 1 i flera element 
men samma del kunde endast få 1 i ett element och en kategori. Visades en kategori inte upp 
lämnades rutan tom. 
 
Eftersom författarna inte hade någon erfarenhet av kodning och tiden var begränsad 
användes metoden diskussion om oenighet [engelska: negotiation of disagreement],  (Gorsky 
et al., 2010). Den tillåter diskussion mellan de som kodar för att uppnå en enighet. Det här 
gjordes för att öka reliabiliteten och se till att alla meddelanden blev kodade enligt 
undersökande relation på ett korrekt sätt. Utöver detta gjordes även ett reliabilitetstest på 
slumpmässigt valda konversationer.  
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3.6.1 Kodkategorier 
För att avgöra i vilken kategori ett meddelande skulle kodas inom, utgick vi från vissa 
indikatorer och typexempel som representerade varje kategori .  

Lärarnärvaro 
Utformning av undervisning och organisation. Meddelanden kategoriserades in i denna 
kategori då uppgiften i fråga utformades och beskrevs av antingen en elev eller en coach. All 
interaktion som förbereder inför uppgiften och underlättar inför förklaringen, som t.ex. 
berättar relevanta metoder, tar reda på bakgrund om vad en elev kan om området eller 
allmänt skapar kommunikation kring uppgiften. Ofta handlar det om fall då en elev eller en 
coach ritat på lösningsförslaget och hänvisade till detta, det kunde även vara fall då en coach 
ville veta vilken del av ett lösningsförslag/uppgift som en elev hade problem med (se tabell 3). 
 
Underlättande av diskurs. Denna kategori valdes då ett meddelande innehöll diskussion 
kring uppgiften, där en coach guidar en elev framåt genom uppgiften. Här kunde en coach 
påminna om tillvägagångssätt eller ställa öppna frågor som leder till funderingar. För att 
meddelandet skulle kodas enligt denna kategori krävdes det att det utvecklade eller 
underlättade diskussionen kring uppgiften eller lösningsförslaget. 
 
Direkta Instruktioner. I denna kategori kodades meddelande där personen berättar precis 
hur man ska tillväga. Meddelanden som sammanfattar en uppgift eller ger svar på specifika 
delar av uppgiften och inte leder till utrymme för diskussion hörde till denna kategori. Här 
inkluderas även när en coach berättar om en elev inte riktigt gjort helt rätt och måste göra om 
på ett annat sätt. 
 
Tabell 3. Beskrivning av indikatorer för kategorierna inom lärarnärvaro. 

Kategorier Indikatorer Kodexempel 

Utformning av 
undervisning och 
organisation 

Upprätta interaktion, bygga 
grunden för undersökande 
diskurs 

’’Vad kan jag hjälpa dig med?’’, ’’Skulle 
pq-formeln kunna användas?’’, ’’Jag 
har ritat vad jag gjort’’ 

Underlättande av 
diskurs 

Stimulera konstruktiv 
undersökande diskurs och 
utvärdera lärandeprocessen 

’’Kom ihåg formeln’’, ’’Fundera på vad 
detta faktiskt innebär’’, ’’Vad är 
rötter?’’ 

Direkta 
instruktioner 

Visar stegen till lösningen, 
summerar diskussionen 

’’Alltså är x=2’’, ’’Nja, nu blev det inte 
rätt’’, ’’Rötter i andragradsekvationer 
kan därmed ha imaginära rötter’’ 

 
Kognitiv närvaro 
Denna kategori kodades enbart på eleven då det var elevens lärande som var i fokus.  
 
Utlösande händelse. Denna kategori kodades i fall då en elevs meddelande visade att den 
behövde hjälp. Det kunde även tolkas när en elev bytte riktning på konversationen och 
frågade om något annat kring uppgiften än vad diskussionen handlade om.  
 
Undersökande. Inom denna kategori kodades fall då en elev utforskar området och funderar 
kring problemet. Då en elev utforskade området för att utbyta relevanta tillvägagångssätt som 
ledde till ökad kunskap. Ofta var det fall då elever spånade idéer och metoder som kunde 
användas för att lösa det aktuella problemet (se tabell 4).  
 
Integrerande. I fall då en elev integrerade de relevanta metoder som skedde i 
informationsutbytet från föregående kategori. Detta innebär att en elev utför beräkningar och 
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använder metoder som syftar lösa uppgiften. Innefattar även förslag på svar som en elev är 
osäker på. 
 

Upplösning. I denna kategori kodades meddelanden som ger svar på problem eller uppgifter, 
fall då en elev kan analysera sitt svar eller rättar till fel som uppstått. Här kan en elev visa upp 
slutledning- och resonemangsförmåga.  
 
Tabell 4: Beskrivning av indikatorer för kategorierna inom kognitiv närvaro. 

Kategorier Indikatorer Kodexempel 

Utlösande Påpekar problem eller 
byter riktning på 
konversationen. 

’’Behöver hjälp med en uppgift i linjär 
optimering’’, ’’Jag förstår inte detta..’’, ’’Jag 
har en annan fråga som handlar om procent’’ 

Undersökande Brainstorming, sökande 
efter relevant information. 

’’Jag minns hur pq-formeln ser ut’’, ’’Men hur 
ska jag då hitta q?’’, ’’Måste man använda just 
denna metod?’’ 

Integrerande Sammanbinder idéer, 
beräkningar. 

’’Det blir väl först roten ur, sen +- talet?’’, 
’’7+2=x-4’’ 

Upplösning Hitta svar, analysera 
svaret, implementation av 
svaret. 

’’Svaret är 5’’, ’’Jag gjorde fel på andra steget’’, 
’’Ah! Då måste äpplet vara billigare’’ 

 
Social närvaro 
Öppen kommunikation. Inom denna kategori kodades meddelanden som innehöll diskussion 
som inte direkt relaterade till uppgiften eller problemet i fråga, eller bara utfyllnadsord som 
förde diskussionen vidare (se tabell 5). Denna kategori speglar allt som inte hör till det 
specifika lärandet utan istället handlar det om de sociala, men inte emotionella, delarna. 
 
Relationsbyggande kommunikation. Meddelanden som byggde upp relationen mellan en 
coach och en elev kodades inom denna kategori. Här innefattas även diskurs som är 
inkluderande som relationsbyggande. 
 
Tabell 5: Beskrivning av indikatorer på de olika kategorierna inom social närvaro. 

Kategorier Indikatorer Kodexempel 

Öppen kommunikation Bekräftande, vardagliga 
uttryck. 

’’Okey’’, ’’hmm’’, ’’Jag väntar lite’’ 

Relationsbyggande 
kommunikation 

Välkomst- och 
hövlighetsfraser, 
inkluderande ord. 

’’Hej’’, ’’Välkommen’’, ’’Vad ska vi 
göra nu?’’, ’’Vi tar nu pq-
formeln…’’ 

 
Emotionell närvaro 
Aktivitetskänsla. Inom denna kategori kodades meddelanden som innehöll känslor som var 
relaterade till aktiviteten som utfördes, t.ex. ett matematiskt problem. Här kan även 
inkluderas uppmuntran kring uppgiften från en coach eller allmänt språk som skapar positiv 
känsla kring uppgiften. 
 
Resultatkänsla. Kodning inom denna kategori skedde då känslor som inte relaterade direkt 
till processen utan istället i relation till resultatet av processen förekom. Detta kunde vara 
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allmänna känslor kring hur det känns omöjligt inför ett prov för resultatet denna gång kändes 
svårt att komma till. 
 
Riktad känsla. Denna kategori innefattar meddelanden som visar känslor mellan parterna, 
detta kan t.ex. inkludera tacksamhet eller humor. Här inkluderas även meddelanden som bara 
innehåller emotikoner då de tolkas som känslor som är menade för den andra parten (se tabell 
6). 
 
Tabell 6: Beskrivning av indikatorer på de olika kategorierna inom emotionell närvaro. 

Kategorier Indikatorer Kodexempel 

Aktivitetskänsla Känslor relaterade till den 
undersökande diskursen. 

’’Behöver akut hjälp!!’’, ’’Precis, 
jättebra!’’, ’’Jag förstår inte den här 
delen :(’’ 

Resultatkänsla Känslor relaterade till 
konsekvenser av den 
undersökande diskursen. 

’’Så stressad, har prov på måndag’’, 
“Detta svar känns så konstigt”. 

Riktad känsla Känslor riktade mot den andra 
personen. 

’’Inga problem :)’’, ’’tack för hjälpen! 
:)’’, ’’:)’’ 

  
3.7 Etik 
3.7.1 Forskningsetik 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska forskning bedrivas utifrån tillgängliga kunskaper och 
metoder med mål att utveckla dessa. Det här ska ej ske på bekostnad av individens integritet 
och inte sätta fysisk eller psykisk hälsa i fara. De forskningsetiska principerna av fyra 
huvudkrav: 

1. Informationskravet - forskaren ska informera deltagarna om forskningens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2017). Det ska vara tydligt att det är frivilligt och att den berörda 
får avbryta deltagandet när den vill. 
 

2. Samtyckeskravet -  forskaren måste få samtycke från deltagarna att hämta in den 
önskade datan.  Det bör även tas till beaktning att personer under 15 år är extra 
känsliga och att detta kräver därför vårdnadshavares godkännande  
(Vetenskapsrådet, 2017).  

 
3. Konfidentialitetskravet - alla som behandlar den insamlade datan som kan anses som 

etisk känslig ska ingå en förbindelse om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2017).  
 

4. Nyttjandekravet - den information som samlats in ska endast användas för 
forskningens syfte och inte för något annat, t.ex. kommersiellt bruk  
(Vetenskapsrådet, 2017).                                       

 
3.7.2 Etik kring undersökningen 
För att använda chattfunktionen i Mathleaks måste användaren godkänna att meddelandena 
sparas i undersökningssyfte (se figur 5). På så sätt säkerställdes att samtyckeskravet 
uppfylldes.  Enligt Datainspektionen (2018) har en person som är över 15 år tillräcklig 
mognad för att förstå innebörden av ett sådant godkännande. Alla deltagare i denna 
undersökning var över 15 år. 
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Figur 5. Medgivande i Mathleaks för att använda TalkMath. 
 
För att eleverna skulle få vara anonyma användes en kod som namn i TalkMath. Den här 
koden fick en elev på instruktionspappret under testtillfället (se bilaga 3). Samma kod 
användes sedan när en elev skulle fylla i enkäten. På så sätt kunde enkätsvaren kopplas till 
meddelanden fast en elev fortfarande var anonym. Det här gjorde även att kodningen blev 
mer objektiv eftersom namnet inte avslöjade någon information som annars kunde påverka 
kodarna (Rourke et al., 2001). 
 
I enkäten beskrevs forskningens syfte samt att endast författarna skulle behandla datan i 
forskningens syfte (se bilaga 2). Det här bidrog till att informations- , konfidentialitets- och 
nyttjandekravet  uppfylldes. 
 
Coacherna (författarna) i TalkMath chattade under pseudonym eftersom några elever kände 
en av författarna innan. Om de riktiga namnen användes kunde det därmed påverka elevernas 
beteende. Coacherna agerade efter framtagna riktlinjer (se bilaga 1) för att elever skulle 
bemötas på samma sätt oavsett coach.  
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4 Resultat 

4.1 Reliabilitet av kodning 
Tabell 7. Satistik från kodning av reliabilitet 

Reliabilitetsberäkningar 

 

Författare 2 

Författare 1 

Organi-
sation 

Diskurs Direkt 
instr-
tioner 

Utlösa-
nde 
händelse 

Unde-
rsök. 

Inte-
grer. 

Upplö-
sning 

Öppen 
komm. 

Rela-
tion. 

Aktiv Res-
ultat 

Direk 

Organisation 17  1     4 1    

Diskurs 3 8 6          

Direkt 
instruktioner  1 20          

Utlösande 
händelse    3 1        

Undersökande    1 2 1 1      

Integrerande     1 6       

Upplösning      2 2      

Öppen 
kommunik- 
ation 

7   1 1  2 18  2  2 

Relationsbyg-
gande 
kommunik-
ation 

        8   1 

Aktiv          9   

Resultat          1   

Direkt            9 

 
För att kontrollera reliabiliteten valdes fyra chattkonversationer ut som båda författarna 
kodade. De konversationer som valdes var de två första som författare 1 respektive 2 hade 
kodat. Antalet utvalda chattkonversationer baserades på den tidsram som fanns och att 
mängden loggar skulle kunna ge någon substans. Konversationerna bestod av 124 
meddelanden och i tabell 7 visas skillnaden mellan författarnas kodningar. Den fetmarkerade 
diagonalen anger de tillfällen då författarna var överens. 
 

4.1.1 Procentuell överensstämmelse 
Summan av den fetmarkerade diagonalen dividerat med det totala antalet kodningar ger en 
överensstämmelse på 72,34%. Efter dialog mellan författarna kring kategorierna utformning 
av undervisning och organisation och öppen kommunikation drogs slutsatsen att 
kategorierna blivit tolkade på olika sätt när det gäller en elevs svar. en elevs svar på ett 
meddelande med kategori undervisning och organisation kodades antingen som samma 
kategori eller öppen kommunikation. Överensstämmelsen utan de här fallen blir 78,46%. 
Författarna kom fram till att det inte var värt att göra om kodningen då de redan kodat 
konversationerna en gång och den nya kodningen skulle då bli för färgad av den erfarenheten. 
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4.2 Resultat från kodning av meddelanden 
Nedan presenteras resultatet från kodningen av de totalt 749 meddelanden som utfördes 
mellan de två coacherna och eleverna, taget från de 27 konversationer som genomfördes. 
Totalt gjordes 936 kodningar till dessa meddelanden inom de fyra elementen (se tabell 8). Allt 
resultat som presenteras i detta avsnitt är framräknat ur de loggar som kodades utifrån 
undersökande relation. I tabellerna i kapitlet presenteras antalet kodningar som förekom 
inom de olika elementen och kategorierna. 
 
Tabell 8. Totala antalet meddelanden och kodningar som insamlats och analyserats utifrån 
ramverket. 

 Totalt antal kodningar Totalt antal meddelanden 

Elev 330 290 

Coach 606 459 

Total 936 749 

 
4.2.1 Lärarnärvaro 
Lärarnärvaron visade sig i de tre kategorierna utformning av undervisning och 
organisation, underlättande av diskurs, och direkta instruktioner. Dessa tre kategorier 
skedde i huvudsak från en coachs meddelanden där närvaron påvisades 390 av totalt 420 
gånger (ca 92%). Lärarnärvaro kunde ibland påvisas i flera av kategorierna samtidigt då 
t.ex. en coach skrev ett längre meddelande där fler element kunde ses i olika delar av 
meddelandet. Notera att ca 7% (30 av 420) inom lärarnärvaron påvisades av elever (se tabell 
9). Detta i enlighet med att elever också kan visa på lärarnärvaro (Garrison et al., 2001). 
 
Totalt kodades meddelanden som lärarnärvaro i 420 av 936 fall. Detta var det mest 
förekommande elementet totalt, där 44% av alla kodningar tillhörde lärarnärvaro. Detta kan 
sättas i förhållande till att en coach stod för 459 av de 749 totala meddelanden (ca 61%). 
 
Lärarnärvaron visade sig i huvudsak i utformning av undervisning och organisation och 
direkta instruktioner (se tabell 9), där kodades 168 respektive 184 stycken fall av den totala 
kodningen medan underlättande av diskurs kodades i 68 fall.  
 
Tabell 9. Förekomst av lärarnärvaro. 

Lärarnärvaro Utformning av 
undervisning och 
organisation 

Underlättande 
av diskurs 

Direkta 
instruktioner 

Totalt 

Elev 30  0 0 30 

Coach 138 68 184 390 

Totalt 168 68 184 420 

Andel av varje 
kategori 40% 16,2% 43,8% 100% 

 



27 

4.2.2 Kognitiv närvaro 
Här kodades meddelande inom de fyra kategorierna: utlösande händelse,  undersökande, 
integrerande och upplösning. Kognitiv närvaro kodades bara hos en elev då denna kategori 
ser till den process av inlärning genom kommunikation som sker hos en elev i arbete med 
uppgiften (Garrison et al., 2001). Dessa kategorier uppstår ofta efter varandra som en process 
i inlärningen. 
 
Denna kategori påvisades endast i elevers meddelanden. Elementet kognitiv närvaro 
uppvisades hos en elev i ca 51% av det totala antalet kodningar hos en elevs meddelanden, 
330 st. Där de tre första kategorierna hade en väldigt jämn fördelning i förekomst i respektive 
ordning, utlösande händelse (26,6%), undersökande (29%) och integrerande (33,7%). Minst 
förekommande var upplösning (10,7%). 
 
Tabell 10. Förekomst av kognitiv närvaro. 

Kognitiv 
närvaro 

Utlösande 
händelse 

Undersökande Integrerande Upplösning Totalt 

Elev 45 49 57 18 169 

Andel av 
varje 
kategori 26,6% 29% 33,7% 10,7% 100% 

 
4.2.3 Social närvaro 
Inom detta element kodades meddelanden i kategorierna öppen kommunikation och 
relationsbyggande kommunikation. Denna närvaro tar form i den mänskliga dimensionen 
av inlärning. Den speglar interaktionen som bygger den personliga relationen.  
 
Detta element var starkt förekommande hos både en elev och en coach (se tabell 11). Den 
sociala närvaron var det mest jämnt fördelade elementet mellan parterna, där eleven stod för 
ca 43% av kodningarna medan coachen för 57%. De två olika kategorierna var jämnt 
fördelade totalt för elev och coach, där öppen kommunikation kodades i 136 fall medan 
relationsbyggande kommunikation kodades i 104 fall. Däremot var det stor skillnad inom 
kategorierna för båda parter. Eleven kodades inom kategorierna i 82 respektive 20 fall, 
medan coachen kodades i 54 respektive 84 fall. Kategorin öppen kommunikation var den 
mest förekommande kategorin för en elev totalt, på ca 25% av det totala antalet kodningar 
(se tabell 11). 
 
Tabell 11. Förekomst av social närvaro. 

Social 
närvaro 

Öppen 
kommunikation 

Relationsbyggande 
kommunikation 

Totalt 

Elev 82 20 102 

Coach 54 84 138 

Totalt 136 104 240 

Andel av varje 
kategori 56,6% 43,4% 100% 
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4.2.4 Emotionell närvaro 
Inom detta element kodades de tre kategorierna aktivitetskänsla, resultatkänsla, riktad 
känsla. Den emotionella närvaron innefattar de meddelanden där känslor uttrycks i form av 
emotikoner eller språk som innefattar känslor.  
 
Detta element kodades i totalt 107 av 936 kodningar (ca 11%), där aktivitetskänslan förekom 
i flest fall, 70 st., medan de två andra kategorierna förekom i 2 respektive 35 fall (se tabell 12). 
För en elev förekom riktade känslor i flest kodningar medan för coachen var det 
aktivitetskänslan. Detta element var inte jämnt fördelat mellan elev och coach. Eleven stod 
för ca 27% av kodningen medan coachen stod för 73%.  
 
Tabell 12. Förekomst av emotionell närvaro. 

Emotionell 
närvaro 

Aktivitetskänsla Resultatkänsla Riktad 
känsla 

Totalt 

Elev 4 1 24 29 

Coach 66 1 11 78 

Totalt 70 2 35 107 

Andel av varje 
kategori 65,4% 1,9% 32,7% 100% 

 
4.3 Enkätresultat 
I detta avsnitt används benämningen chattfunktionen för att beskriva, både 
chattkonversationen mellan coach och elev, men även whiteboarden med verktyg för att rita 
osv. Därtill inkluderar whiteboarden en bild på ett lösningsförslag som eleven vill ha hjälp 
med. 
 
Det var 50 elever från fyra olika klasser som fick tillgång till enkäten. Alla elever gick på 
samma skola och samtliga hade möjlighet att prova den nya lärmiljön innan de svarade på 
enkäten. Totalt svarade 42 elever på enkäten och resultaten presenteras nedan i två delar. Den 
första delen redovisar de öppna frågorna som fanns med i enkäten och den andra delen 
presenterar frågorna som var ställda utifrån en Likertskala. 
 

4.3.1 Kvalitativa resultat 
Av de 42 som svarade på enkäten så svarade 12 elever att de aldrig använde chattfunktionen. 
Av de som svarade på enkäten så var det 6 stycken som använde mobil medan 37 elever 
använde dator. De som inte använde chattfunktionen svarade till största del att an-        
ledingen var att en elev upplevde att de inte behövde hjälpen (se tabell 13). 
 
De allra flesta tyckte att det var lätt att hitta till chattfunktionen, där svaret ’’lätt’’ förekom 37 
gånger medan ’’svårt’’ förekom 6 gånger. Av de som tyckte det var svårt så tyckte vissa att det 
var svårt först i början medan andra tyckte att hjälpknappen borde funnits redan vid 
lösningen istället. 
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Tabell 13. Elevsvar (typexempel) från fråga 2 (se bilaga 2). 
Fråga Att hitta till chattfunktionen var… 
Elevsvar 
(typexempel) 
 
 

’’Det var inte svårt men det kunde ha varit lite lättare.’’ 
 
’’Svårt, Den borde också finnas innan lösning. För jag visste 
inte man behövde gå in på lösning för att hitta hjälp knappen. 
Den borde finnas utanför vid frågan också.’’ 
 
’’Den var ganska lätt att hitta men det vore lättare om det fanns 
på själva frågan som ett frågetecken eller något sånt.’’ 
 

 
Av användarna så upplevde 24 st. aldrig att något blev fel med chattfunktionen medan 6 elever 
upplevde det. Av dessa elever så handlade felen om att de inte förstod hur chattfunktionen 
fungerade eller upplevde att den hade dålig funktionalitet (se tabell 14). I andra fall handlade 
svaret om funktionalitet som en elev tyckte saknades. Annars handlade det om tekniska 
problem med chattfunktionen som påverkade upplevelsen av lärmiljön.  
 
Tabell 14. Elevsvar (typexempel) från fråga 3 (se bilaga 2). 

Fråga Var det någon gång du upplevde att någonting i 
chattfunktionen inte fungerade? 
 
Om du svarade ja på föregående fråga, vad hände?  
 

Elevsvar (typexempel) ’’Visste ej hur man suddade direkt.’’ 
 
’’Svårt att skriva specialtecken som roten ur osv.’’ 
 
’’Man borde alltid kunna se uppgiften när man är i chatten’’ 
 
’’Formatet på chatten blev fel. ’’ 
 

 
Nästan alla elever tyckte de förstod lösningsförslaget bättre efter att chattat med en lärare (se 
tabell 15). Trots det var det knappt hälften som var säkra på att de skulle fortsätta använda 
chattfunktionen och som skulle rekommendera den till en kompis. 
 
Tabell 15. Elevsvar från fråga 18-20 (se bilaga 2). 

Fråga Ja Nej Kanske Totalt 

Efter du chattat med en lärare, förstod du lösningen 
bättre? 

25 1 3 29 

Skulle du fortsätta använda denna chattfunktion i 
framtiden? 

13 4 16 33 
 

Skulle du rekommendera Mathleaks med chattfunktionen 
till en kompis? 

18 4 17 39 
 

 
Eleverna svarade oftast att det bästa med chattfunktionen var att det var enkelt att använda 
och att man snabbt kunde få hjälp (se tabell 16). Det verkade också vara vanligt att en elev 
tyckte att det hjälpte att kunna få hjälp semi-synkront av en coach som även förklarar tydligt. 
Utöver det så uppskattades även vissa tekniska funktioner i chattfunktionen av eleverna. 
 
 



30 

Tabell 16. Elevsvar (typexempel) från fråga 21 (se bilaga 2). 
Fråga Vad var det bästa med att använda chattfunktionen i 

Mathleaks? 
Elevsvar 
(typexempel) 

’’Att det är enkelt att använda’’ 
 

’’Det bästa var att man kunde få hjälp på direkten och få en bra 
förklaring snabbt så att man förstår.’’ 

 
’’Gillade att man kunde få direkt kontakt med lärare när man 
t.ex. sitter hemma och pluggar’’ 
 
’’Att läraren kan ge en bra beskrivning på hur man löser 
uppgifter’’ 

 
 
Det eleverna tyckte kunde bli bättre med den nya lärmiljön var t.ex. att de önskade flera elever 
kunde få hjälp samtidigt med samma problem av samma coach. Annat rörde själva 
funktionaliteten på t.ex. hur man rör och ser bilderna som presenteras i TalkMath och enklare 
sätt att infoga specialtecken. En del hade gärna velat se uppgiften man håller på med också 
och inte bara lösningsförslaget (se tabell 17). Många elever hade inga förbättringsidéer. 
 
Tabell 17. Elevsvar (typexempel) från fråga 22 (se bilaga 2). Grövre stavfel har rättats för 
enklare läslighet. 

Fråga Vad kan bli bättre med chattfunktionen i Mathleaks? 
Elevsvar 
(typexempel) 

’’Kanske om man är flera på en uppgift och behöver hjälp så kan 
man vara fler med läraren’’ 
 
’’Det som kanske skulle kunna göras bättre är med bilden som 
kommer upp att man kan flytta upp och ner på den med 
tangentpilarna, eller ha genvägar för alla funktioner till 
tangentbordet så att man inte behöver klicka överallt.”  
 

 

4.3.2 Kvantitativa resultat 
Enkäten innehöll elva påståenden (se tabell 18) med Likertskala som respondenten fick ta 
ställning till.  
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Tabell 18. Frågor med Likertskala. 

Frågenummer Påstående 

F1 Att använda chattfunktionen i Mathleaks skulle förbättra min 
studieprestation. 

F2 Att använda chattfunktionen i Mathleaks skulle förbättra min 
effektivitet när jag studerar. 

F3 Att använda chattfunktionen i Mathleaks skulle göra det enklare för 
mig att studera. 

F4 Jag anser att chattfunktionen i Mathleaks skulle vara användbart för 
mina studier. 

F5 Att lära sig använda chattfunktionen i Mathleaks är enkelt. 

F6 Det är enkelt att gör det jag vill göra i chattfunktionen i Mathleaks. 

F7 Jag anser att chattfunktionen i Mathleaks är enkel att använda. 

F8 Det skulle vara lätt för mig att bli skicklig på att använda 
chattfunktionen i Mathleaks. 

F9 Kände du dig bekväm att ställa de frågor du ville ställa?  

 
För att tolka svaren sammanställdes de i figur 6 där svaren viktas efter hur positiva eller 
negativa de var. Svaret ’’Stämmer inte alls’’ fick värdet 1 och var det mest negativa medan 
’’Stämmer helt’’ var det mest positiva och fick värdet 7. Svaret 4 tolkades därför som neutralt 
och symboliserar mitten på horisontella axeln i diagrammet. För varje fråga summerades 
värdena och representeras med en liggande stapel i diagrammet där andelen av varje 
alternativ är markerat. Stapeln är sedan viktad efter hur positiv eller negativ den är i 
förhållande till det neutrala.  
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Figur 6. Svaren på frågor med Likertskala sammanställt i ett viktat diagram.  
 
Samtliga staplar blev viktade åt det positiva hållet (se figur 6) vilket betyder att majoriteten 
av eleverna tyckte påståendet stämde helt eller delvis. En viss skillnad fanns på om påståendet 
stämde helt. För F1 och F2 tyckte ca 10% att det stämde helt medan för påstående F11 och F12 
var siffran ca 30%. Det var endast tre påståenden (F5, F9 och F10) som hade alternativet 
Stämmer inte alls representerat. 
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5 Diskussion 

5.1  Inledning 
Syftet med denna rapport är att undersöka om en ny digital lärmiljö med en-till-en coaching 
är ett bra komplement till lösningsförslag då elever studerar matematik med läromedlet 
Mathleaks. Detta med målet att utforska hur en-till-en nätcoaching kan komplettera 
lösningsförslag för elevers inlärning utifrån forskningsfrågorna: 
 

• Vilken läroupplevelse får eleven enligt undersökande relation i den nya läromiljlön? 
• Hur uppfattar eleven en-till-en nätcoaching som komplement till matematiska 

lösningsförslag? 
 

Den nya lärmiljön utvecklades utifrån lärteorier presenterat i kapitel 2.1. Lärmiljön testades 
sedan på elever i gymnasieklasser där de fick interagera med författarna som agerade coacher 
i den nya lärmiljön. Efter testerna samlades data in genom enkätsvar och genom sparade 
loggar av meddelandena som skrevs. Loggarna analyserades sedan genom kodning baserat på 
ramverket undersökande relation. Enkäterna delades in baserat på de två typer av frågor som 
ställdes, kvantitativa och kvalitativa.  
 
Resultaten som rapporten fick från den analyserade datan diskuteras nedan i förhållande till 
de forskningsfrågorna som rapporten utgår ifrån. 
 
5.2 Diskussion kring kodning av meddelanden 
För att besvara forskningsfrågan kring vilken läroupplevelse elev får i den nya läromiljön 
gjordes en innehållsanalys av meddelanden. Innehållsanalysen bestod av kodning utifrån 
undersökande relation. Kodningen av de 749 meddelanden mellan coach och elev resulterade 
i 936 kodningar över de 12 kategorierna. Där en coach stod för nästan dubbelt så mycket som 
en elev (se tabell 8). Detta kan tyda på att coachen är personen som leder dialogen framåt då 
denna står för störst andel av meddelanden. Till skillnad från tidigare rapporter som 
analyserat meddelanden med undersökande relation har eleven här fått se ett lösningsförslag 
innan konversationen. Lösningsförslaget presenterar relevanta metoder som coachen annars 
brukar stå för.  
 
Analysen visade att flest meddelande kodades inom kategorierna lärarnärvaro och kognitiv 
närvaro. Den visade däremot på en mindre frekvens av elementet emotionell närvaro än 
väntat.  
 
Vid kodningen förekom elementen med olika frekvenser, där det vanligast förekommande var 
lärarnärvaron. Coachernas meddelanden kategoriserades i ca 64% av dess totala kodning 
som lärarnärvaro, till skillnad från en elev där andelen endast var 9%. Coacherna visade upp 
alla tre kategorier inom lärarnärvaro medan en elev endast synliggjorde utformning av 
undervisning och organisation. Av den totala kodningen kategoriserades 44% som direkta 
instruktioner, följt av 40% inom utformning av undervisning och organisation och minst var 
underlättande diskurs, på ca 16% (se tabell 9).  
 

5.2.1 Lärarnärvaro 
Att lärarnärvaron var överrepresenterad hos coachen var ingen överraskning. Elementet 
syftar till att det är coachen som ska upprätta en struktur, leda och informera eleven genom 
lärandesituationen. Att även eleven visar upp en del utformning av undervisning och 
organisation beror på att kategorin handlar om att upprätta en kommunikation, vilket även 
en elev kan göra, t.ex. genom att beskriva uppgiften. 
 
För coachen var den mest förekommande kategorin direkta instruktioner tätt följt av 
organisation och design inom elementet lärarnärvaro. Det här kan jämföras med tidigare 
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användning av undersökande relation då Hulkko och Jansson (2013) utvecklade modellen 
för ramverket och testade denna. De fick då en stark majoritet direkta instruktioner (69%) 
till skillnad från o utformning av undervisning och organisation (16%) och underlättande 
diskurs (15%). I den nya lärmiljön fanns lösningsförslag till uppgiften tillgängligt vilket ger 
eleven de metoder och svar som annars ges via direkta instruktioner. Istället får utformning 
av undervisning och organisation en mer framträdande roll eftersom en elev och en coach 
måste upprätta en gemensam förståelse kring lösningsförslaget. Den högre frekvensen inom 
denna kategori kan till viss del även bero på att det är första gången alla eleverna använde 
Mathleaks. Då eleverna inte är bekväma med läromedlet kan det uppkomma fler frågor som 
rör just utformning av undervisning och organisation. Det blir därför ett större arbete för 
coachen att även ha bra koll på hela lärmiljön så att eleven ska få en så bra upplevelse som 
möjligt och snabbt kunna fokusera diskursen till matematiken med de verktyg som finns. 
Svensson (2015) nämner att elever har svårt att avgöra vilken information som är relevant. 
Det här kan därmed vara ännu en förklaring på att utformning av undervisning och 
organisation kodades mer frekvent eftersom en elev får det extra stöd som Chi (1989) menar 
en elev behöver kring lösningsförslag. 
 

5.2.2 Kognitiv närvaro 
Den kognitiva närvaron stod endast eleven för och svarade för hälften (51%) av elevens totala 
kodningar. Inom kategorierna var kodningarna jämnt fördelade mellan de tre första; 
utlösande händelse (27%), undersökande (29%) och integrerande (33%), medan en betydligt 
lägre andel upplösning (11%), se tabell 10. Då den kognitiva närvaron beskriver en 
intellektuell progression för en elev innebär det att denna fördelning var ett positivt  resultat, 
då kategorierna ska följa varandra (Stenbom, 2015). Denna progression skulle kunna bero på 
att i denna lärmiljö utgår en elev från ett lösningsförslag innan den söker hjälp av en coach. 
Det finns då en grund för en coach att utgå ifrån för att vägleda en elev mot sin kognitiva 
potential. Det kan jämföras med tidigare studier som inte utgått ifrån lösningsförslag innan 
en-till-en nätcoachingen sker. I Hulkko och Jansson (2013) var istället kategorin 
undersökande överrepresenterad. Detta kan tolkas som att det krävs mer undersökande 
diskurs mellan en coach och en elev i dessa fall just för att hitta vilken kognitiv nivå och 
närmaste utvecklingszon en elev befinner sig i. I den nya lärmiljö får en elev stöd av 
lösningsförslaget som redan besvarar några av de frågor som annars hade kodats som 
undersökande. Som Paas, Renkl och Sweller (2010) beskriver avlastar lösningsförslaget 
elevernas kognitiva belastning och därför förekommer denna kategori mindre. Då målet med 
lärandesituationen är att en elev ska öka sin kunskap kan den kognitiva närvaron anses vara 
den viktigaste för lärmiljön. Kodningarna resulterade i ca 50% av fallen i andra element vilket 
kan anses mindre utvecklande för en elev. Detta är dock inte förvånande enligt ramverket 
undersökande relation som beskriver att alla element behövs i viss mån för att skapa en god 
lärmiljö för en elev. Det krävs en diskurs som sammanväver de olika elementen för att en elev 
ska utvecklas kognitivt mest effektivt.  
 
Att det blev få kodningar inom upplösning kan bero på att lösningsförslagen både ger 
vägledning och svaret. Det skulle kunna innebära att en elev inte lade vikt i att repetera något 
som redan stod på whiteboarden. Problematiken kan då bli att en coach inte kan vara säker 
på om en elev verkligen förstått uppgiften. Det kan vara så att en elev är kvar på samma 
kognitiva nivå som från början eftersom den kan besvara en coachs frågor med stöd från 
lösningsförslaget utan att själv reflektera. Då elever fått det de sökte efter så lämnade de ofta 
den nya lärmiljön direkt, vilket avslutade en coachs vägledning abrupt. Då missar eleven 
coachens avslutning där en elev hade fått reflektera och ge det slutgiltiga svaret på frågan. 
Whitmore (2017) påpekar vikten av öppna frågor för att det får en elev att tänka och reflektera. 
Ett större fokus på öppna frågor kan då minska risken att en elev lämnar för tidigt.  
 
En-till-en nätcoachingen skedde semi-synkront men utan en specifik tid då en elev skulle 
infinna sig för att chatta med en coach, jämfört med t.ex. ett bokat möte. Denna flexibilitet 
och tillgänglighet för en elev är en av de positiva aspekterna av synkron kommunikation som 
ledde till att elever även enkelt och snabbt lämnade konversationen (Hrastinski, 2008). Till 
skillnad från t.ex. ett asynkront forum eller mail där elever hade fått mer tid att reflektera över 
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sin fråga, för svaret från en coach kommer alltid nå en elev men bara inte lika snabbt. I linje 
med Hrastinski (2008) skulle lärmiljön kunna förbättras genom att öka frekvensen av 
kategorin upplösning genom att t.ex. sätta en tilldelad tid för en elev att vara inne i 
chattfunktionen. 
 

5.2.3 Social närvaro 
Förekomsten av den sociala närvaron var jämnt fördelad mellan coach och elev. Att båda 
parter hade lika stor roll i kommunikationen som inte berörde matematiken specifikt är 
positivt. Det innebär att båda parter var lika delaktiga i att bygga relationen och lika aktiva i 
konversationen. För kategorierna så var det däremot stor skillnad i dess förekomst mellan 
elev och coach. Eleven hade övervägande öppen kommunikation medan coachen hade mer 
jämn fördelning med en övervikt på den relationsbyggande. Stenbom (2015) nämner att det 
är coachens roll att upprätthålla en undersökande relation och därför är coachen mer 
drivande till att bygga en relation. Att coachen följde instruktioner som instruerade att alltid 
börja konversationen med ett ’’hej’’ eller liknande fras kan ha lett till överrepresentationen av 
den relationsbyggande kategorin. Detta gjordes för att direkt bygga relationen mellan en elev 
och en coach. Att eleverna kodades mer sällan för relationsbyggande kan tolkas som att de 
inte tillförde lika mycket till att bygga relationen. En anledning kan vara att, som 
lärarnärvaron indikerar, är det coachen som leder konversationen. Vilket gjorde att en elev 
kanske bara svarade på frågor eller uppmaningar. En annan aspekt skulle kunna vara att 
kommunikationen mellan coachen och eleven skedde semi-synkront under kort tid. 
Chattkonversationerna varade i genomsnitt i 10 minuter. Det skulle kunna argumenteras för 
att på sådan kort tid hinner inte en relation byggas upp. Det är däremot intressant att den 
sociala närvaron ändå förekom relativt ofta i meddelanden, det tyder på att en viktig del av 
inlärningsprocessen är att upprätta en god kommunikation. 
 

5.2.4 Emotionell närvaro 
Det sista elementet var den emotionella närvaron som även var den minst förekommande 
(11%). Av de tre kategorierna så förekom resultatkänsla väldigt sällan (2%), riktad känsla en 
tredjedel av gångerna (33%) och mest förekom aktivitetskänsla (65%), se tabell 12. 
Förekomsten av kategorierna skiljde sig även mellan coachen och eleven. För elev så förekom 
riktad känsla i störst mängd medan för coachen var det aktivitetskänsla. Gemensamt var 
dock att resultatkänsla bara förekom en gång vardera genom alla kodningar. Detta kan tolkas 
som att konversationerna bara fokuserade på det relevanta kring matematiken. Känslor som 
handlade om annat än uppgiften fanns det inte tid för under de korta konversationerna där 
fokus bara låg på matematiken. Denna låga förekomst gör det intressant att fundera om 
kategorin alls borde finnas i elementet. Vidare är det intressant varför det emotionella 
elementet förekom så sällan i konversationerna. När Hulkko och Jansson (2013) undersökte 
modellen för analys av undersökande relation var det emotionella elementet det tredje mest 
förekommande, större än social närvaro. En faktor kan vara att konversationerna i 
Mattecoach i genomsnitt var 44 minuter långa (Stenbom, 2015), som deras undersökning 
baserades på. Under denna tid blir parterna mer bekväma att uttrycka känslor än i korta 
konversationer som den nya lärmiljön. Cleveland-Innes och Campbell (2012) menar att 
känslor är en stor del av lärandet, där positiva känslor leder till positiva resultat. Här hinner 
inte känslor förekomma lika ofta utan fokus ligger på tillvägagångssättet och matematiken. 
Om känslor inte förekommer i stor grad är det risk att lärmiljön saknar ett viktigt element för 
att en elev ska trivas. De känslor som förekom var däremot positivt förstärkande från coachen 
vilket borde ge en mer positiv lärmiljö för eleven. 
 

5.3 Diskussion kring enkäten 
För att undersöka hur eleverna upplevde nätcoaching som ett komplement till lösningsförslag 
fick eleverna besvara en enkät. Svaren analyserades sedan utifrån teori om 
asynkrona/synkrona lärmiljöer samt om lösningsförslag (se avsnitt 2.4 och 2.5).  

Målsättningen med svarsfrekvensen var 100%, dvs. att alla som deltog vid testtillfällena skulle 
svara på enkäten. Att målet sattes så högt var för att de fyllde i enkäten på plats och precis 
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hade testat lärmiljön, faktorer som bidrar till en hög svarsfrekvens (Denscombe, 2016). 
Eftersom svarsfrekvensen var 84% betyder det att några elever inte besvarade enkäten. Det 
kan såklart bero på olika faktorer, att de inte orkade, inte var intresserade, tyckte det kändes 
jobbigt etc. Författarna funderade på att ge eleverna en morot för att svara på enkäten men 
ville inte att det skulle påverka svaren.  
 
Enkätsvaren visade att nästan 90% tyckte det var lätt att hitta till chattfunktionen (se tabell 
9). Trots det var det drygt en fjärdedel som inte använde funktionen. Väl inne i 
chattfunktionen upplevde 20% att de stötte på tekniska fel eller inte förstod hur verktyget 
skulle användas. En klar majoritet upplevde att de förstod lösningsförslaget bättre efter de 
chattat med en coach (se tabell 11). På frågan om eleverna ville fortsätta använda lärmiljön 
gavs ungefär lika många ’’ja’’ som ’’kanske’’ medan ’’nej’’ förekom i ca 10% av svaren. Liknande 
siffror visades för frågan om en elev skulle rekommendera lärmiljön till en vän. 
Sammanfattningsvis tyckte eleverna att det bästa med chattfunktionen var att den var enkel 
att använda och att man fick snabba svar på det man inte förstod av en coach. 
 
Knappen för att komma in i chattfunktionen var placerad i slutet av varje lösningsförslag. Det 
här gjorde att en elev behövde läsa hela lösningsförslaget innan de kunde ta sig in i 
chattfunktionen. Därför var det positivt att eleverna tyckte den var lätt att hitta och att de då 
hade den önskade grunden från lösningsförslagen med sig in i chattfunktionen. De elever som 
tyckte den var svår att hitta hade gärna velat ha den redan vid uppgiftsbeskrivningen. Detta 
hade kunnat leda till att eleverna hade sökt hjälp av en coach direkt istället för att först läsa 
lösningsförslaget. Då hade syftet med lösningsförslaget försummats. Självklart är det möjligt 
att vissa elever hellre chattar med en coach än läser ett lösningsförslag och att detta kunde 
vara av intresse. För denna undersökning var det relevant att de läste lösningsförslaget innan 
de chattade med coachen. 
 
De elever som inte använde chattfunktionen motiverade det med att de inte behövde hjälp. 
Eftersom lösningsförslag är mest effektiva under den inledande fasen av ett område är det 
också då en elev behöver mest stöd (Paas m.fl., 2003). Detta överensstämmer även med det 
Hrastinski (2007) skriver om synkron kommunikation. Att det är i början stödet behövs och 
att det då behövs direkt feedback för att eleverna ska hålla uppe motivationen när de stöter 
på problem. 
 
Att de eleverna som använde lärmiljön förstod lösningsförslaget bättre efter 
chattkonversationen med en coach betyder att de uppfattar nätcoachingen som ett positivt 
komplement till lösningsförslag. Det betyder att en coach lyckats hjälpa en elev i sin 
utvecklingszon för att nå bättre förståelse (Vygotskij, 1978). Det här stödjer tesen från Renkl 
(1997) att lösningsförslagen inte kan stå på egna ben utan att det krävs extra stöd. I denna nya 
lärmiljö blir en-till-en nätcoaching detta extra stöd.   
 
Något annat som styrker chattfunktionens användbarhet är att ca 40% skulle använda den 
igen och rekommendera den. Ett mer svårtytt resultat är att ca 40% svarade kanske på samma 
frågor. Eftersom kanske kan betyda och bero på så många orsaker kan inga slutsatser dras av 
detta resultat. Skulle enkäten göras om skulle vi ändrat alternativen till endast ja/nej 
alternativt ställa frågorna med en Likertskala.  
 
Från figur 6 går det att tyda att alla staplar är viktade åt det positiva hållet. Det betyder att 
eleverna tyckte det var enkelt att använda chattfunktionen och att den var användbar. Enligt 
modellen teknisk användaracceptans är det viktigt användaren känner en personlig nytta när 
hen använder systemet, i det här fallet den nya lärmiljön. Eftersom det finns ett bristande stöd 
kring elevers matematikstudier ligger det i linje med att eleverna är positivt inställda till 
lärmiljön. Den andra viktiga faktorn är att systemet är enkelt att använda. Från enkätsvaren 
går det att tyda att det var ytterst få elever som stötte på problem i lärmiljön. Eftersom 
eleverna är positiva till båda delarna av modellen för teknisk användaracceptans kan 
slutsatsen dras att den nya lärmiljön är användbar för gymnasielever. 
 



37 

5.4 Diskussion kring lärmiljön 
Lärmiljön skapades genom att Mathleaks och TalkMath kombinerades för att fungera efter de 
teorier undersökningen baserades på. Något som författarna tyckte var viktigt innan 
testtillfällena skulle utformas och testandet av lärmiljön skedde var att coacherna måste utgå 
ifrån samma teori och tillvägagångssätt för att ge liknande resultat och hjälp till eleverna. 
Enligt Whitmore (2017) och Stelter (2003) är det viktigt att en coach har vissa egenskaper och 
leder konversationen på ett visst sätt för att skapa en god lärmiljö (se bilaga 1). Detta kan vara 
en faktor som påverkar hur väl lärmiljön i sig fungerade, att coacherna agerade på ett visst 
sätt. Lärmiljön verkade fungera bra enligt ramverket undersökande relation och en 
bidragande faktor kan ha varit att coacherna följde vissa riktlinjer. Det kan då bli intressant 
att diskutera om dessa riktlinjer skulle vara något som alltid ska ingå i denna lärmiljö. Om 
lärmiljön skulle användas i dagligt bruk kan det vara relevant att coacherna får genomgå 
utbildning i hur de ska använda verktyget och hur de ska leda eleverna framåt. En annan 
intressant faktor som kan ha påverkat är att författarna agerade själva som coacher. Det var 
alltså de som introducerade eleverna till den nya lärmiljön som sedan även coachade eleverna. 
Detta kan ha påverkat både hur eleverna interagerade med coacherna men även hur datan 
analyserades. Det faktum att författarna vid kodningen kan tolka in vad coachen menade eller 
vilka underförstådda budskap som hittades i meddelanden gör att analysen kan blir mindre 
objektiv. Den höga förekomsten av lärarnärvaron visar på att det är coacherna som driver 
eleverna framåt i deras kognitiva progression vilket gör det extra viktigt att de vet hur detta 
ska ske på ett utvecklande sätt. Då en elev utgår ifrån ett lösningsförslag och tydligt kan visa i 
vilka delar som kunskap saknas så hjälper det en coach att hitta vilken nivå en elev ligger på. 
Något som Stenbom (2015) kom fram till var att upprätta vilken nivå en elev ligger på är av 
stor vikt för en coach för att kunna hjälpa en elev på bästa sätt. 

Lärmiljön använder sig av vissa verktyg för att eleverna ska kunna uttrycka sina problem 
visuellt på whiteboarden. Det kan argumenteras för att dessa verktyg i vissa fall är svåra att 
använda då vissa elever menade att verktygen var lite svåra att förstå. När elever interagerar 
med en coach digitalt så är det viktigt att verktygen som används är så intuitiva som möjligt 
för att kommunikationen ska flyta på som vid verklig kommunikation. Då resultaten för 
denna undersökning visar på att eleverna uppfattade att lärmiljön var till största del enkel att 
använda kan man dra slutsatsen att verktygen var tillräckligt intuitiva för att förmedla sina 
tankar. Det ska dock nämnas att eleverna fick en kort introduktion till verktyget och visades 
hur en del av verktygen i lärmiljön fungerade. Denna introduktion kan ha gjort att de kände 
sig bekvämare med att använda de olika verktygen. Det skulle kunna vara relevant att elever 
som använder sig av denna lärmiljö online skulle få en introduktion till verktyget för att 
enklare kunna börja använda sig av det.  

5.5 Slutsats 
Målet med rapporten var att skapa en lärmiljö som underlättar elevers förståelse kring 
lösningsförslag. Där det syftades till att undersöka om denna lärmiljö kunde hjälpa elever 
förstå lösningsförslagen i Mathleaks. Nedan redogörs slutsatser angående de två 
forskningsfrågorna. 
 
Utifrån innehållsanalysen av meddelandena diskuterades det vad som händer i den nya 
lärmiljön. Ramverket undersökande relation visade förekomst av alla element av en 
läroupplevelse då en elev interagerade med en coach i den nya lärmiljön. Lärandesituationen 
drevs främst av en coach som påvisades av flest kodningar inom denna närvaro. Detta resultat 
lägger vikt på kunskapen hos en coach. Att den underlättande diskursen inte var lika 
framträdande som vid tidigare forskning kan förklaras av lärmiljöns grund i lösningsförslag. 
Då lösningsförslaget i sig kan ses som underlättande diskurs för en elev. Detta resulterar i att 
lösningsförslag kan kompletteras med en-till-en nätcoaching  

Att den kognitiva närvaron hade en jämn fördelning inom kategorierna hos eleverna visar på 
en intellektuell progression. Att upplösning förekom i mindre mängd anses bero på den semi-
synkrona lärmiljön där en elev lätt kunde lämna innan upplösning hann ske.  
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Den sociala närvaron var jämnt fördelad mellan elev och coach vilket betyder att båda bidrog 
till att upprätthålla kommunikationen. Att en coach visade mer inom relationsbyggande 
berodde på de riktlinjer som en coach följde. Att en elev i sin tur visade mindre kan vara en 
följd av den semi-synkrona miljön. En tydlig relation hann inte byggas under den korta tiden. 

Att den emotionella delen inte var så framträdande stärker kritiken mot undersökande 
relation att det trots allt kanske borde vara en del av den sociala närvaron. Den slutsatsen kan 
dock vara för hårddragen eftersom den nya lärmiljön är outforskad. Det kan också konstateras 
att den nya lärmiljöns förutsättningar med korta konversationer kan ha påverkat mängden 
kodningar inom närvaron. 
 
Resultaten från vår enkätanalys visar att elever i största majoritet anser att den nya lärmiljön 
är ett bra komplement till lösningsförslagen. De elever som inte använde sig av lärmiljön 
menade att det var för att de inte hade något behov av hjälp. Detta ger vidare tecken på att 
elever behöver mest hjälp i början av ett nytt område då de arbetar med lösningsförslag. Då 
elever upplevde att de förstod lösningsförslaget bättre efter de fick hjälp av en coach, kan 
slutsatsen dras att den nya lärmiljön är ett bra komplement till lösningsförslag. Den data som 
analyserades baserades på elevers egen uppfattning av lärmiljön vilket var en mindre grupp. 
För mer bekräftande resultat vore en större testgrupp av stort värde. 
 
Detta tyder på att digitala läromedel i form av en-till-en nätcoaching skulle kunna vara ett 
starkt komplement till elevers studier i matematik med lösningsförslag.  

 

5.6 Metoddiskussion 
Vid återupprepning av denna studie skulle ett flertal förändringar kunna göras för att 
förbättra resultatet. En stor del av tiden till denna undersökning gick till att utveckla 
lärmiljön. Skulle studien göras igen kan den nu befintliga lärmiljön användas och förbättras. 
Med förbättringar menas då funktionalitet som gör lärmiljön enklare att använda. Resultaten 
skulle då bli mindre påverkade av yttre teknikaliteter och mer fokuserade på 
forskningsfrågorna. 

Innehållsanalysen som gjordes utfördes av två oerfarna kodare (författarna). För en mer 
konsekvent och enhetlig analys skulle mer erfarenhet, mer träning, av kodning krävas. Något 
annat som skulle göra resultatet av kodningen mer tillförlitligt är mängden av loggar. I denna 
studie användes endast en fjärdedel så många loggar som vid tidigare undersökningar 
(Hulkko & Jansson, 2013). Ramverket kräver i sin tur mer forskning, något som Stenbom 
(2015) samt Hulkko och Jansson (2013) efterfrågar. 

Enkäten som utformades grundade sig i teori och diskussion med handledare. Det utfördes 
även en pilotstudie på två elever. Med facit i hand skulle pilotstudien varit större för att 
undvika risken för onyanserade och intetsägande svar. Tydligaste exemplet på detta var frågor 
med alternativet ’’Kanske’’ som blev väldigt svårtolkat. 

Denna rapport grundar sig på två olika metoder för att besvara de olika forskningsfrågorna, 
denna metodkombination syftar komplettera kvantitativ data med kvalitativ data för att få ett 
så trovärdigt resultat som möjligt. Denscombe (2016) menar att en nackdel med denna typ av 
kombination är att det är tidskrävande då man måste använda och lära sig flera metoder. Då 
denna rapport är ett examensarbete så är tid en viktig faktor som kan göra att kunskapen av 
de båda metoderna blev mindre än om bara en hade valts. I vårt fall så blev denna uppdelning 
intressant att se för att den kvalitativa datan från kodningen kunde backas upp med data från 
enkätundersökningen vilket gjorde att slutsatser från rapporten lättare kunde dras. Även om 
resultaten inte hade stämt överens hade detta kunnat inspirerat till vidare forskning 
(Denscombe, 2016). De fördelar med metodkombinationen övervägde de negativa effekterna 
och denna väg för metodiken beslutades. 

Den här studien var både begränsad tidsmässigt och ekonomiskt. Med mer tid hade lärmiljön 
kunnat utvecklas för enklare användning samt författarna hade kunnat öva mer på 
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nätcoaching och kodning. Med ekonomiska hjälpmedel hade undersökningen kunnat göras 
större med fler elever och i flera delar av landet. Det här skulle ge ett resultat med mer 
substans.  

Reliabiliteten avser tillförlitligheten hos ett resultat. Eftersom innehållsanalysen som gjordes 
baseras på tolkningar äventyrar det såklart reliabiliteten. Resultatet skulle kunna bli 
annorlunda baserat på personens erfarenhet och tolkningar. Modellen som användes för 
innehållsanalysen stärker dock reliabilitet eftersom den ger direktiv på hur saker ska tolkas. I 
sin tur gjordes en reliabilitetskodning av författarna för att påvisa reliabiliteten sinsemellan.  
Som tidigare nämnts var det författarna själva som var coacher, detta faktum kan leda till att 
reliabiliteten i kodningen påverkas negativt. För att motverka detta så mycket som möjligt 
försökte författarna att vara så objektiva som möjligt givet förhållandena. 

Validitet handlar om att mäta och undersöka det man avser att studera. Den nya lärmiljön 
utvecklades med grund i teori för att vara så bra lämpad som möjligt för studien. För att öka 
validiteten gjordes valdes urvalspopulationen (se avsnitt 3.2) på så sätt att deltagarna hade 
rätt kompetens för undersökningen. Författarna satte sig in i och tränades analysmetoderna 
för resultaten i syfta att fokusera på rätt saker, dvs. syftet och forskningsfrågorna.  

 

5.7 Vidare forskning 
Denna typ av digital lärmiljö som grundar sig på att elever redan har sett ett lösningsförslag 
innan de ber om hjälp finns det även väldigt lite forskning kring. Det vore relevant att se om 
resultaten överensstämmer även för andra digitala lärmiljöer när även de är baserade på 
lösningsförslag. En större undersökning som tar in olika digitala lärmiljöer och ser om 
resultaten uppfattas lika positivt av eleverna oberoende på vilken lärmiljö som används skulle 
kunna vara ett exempel.  

Denna rapport kan vara intressant i utvecklandet av nya digitala lärmiljöer. En aspekt för 
vidare forskning vore att utgå ifrån resultaten av att en nätbaserad en-till-en lärmiljö 
uppfattas av eleverna som något positivt och utefter det försöka vidare skapa en ännu bättre 
digital lärmiljö. Med grund i de teoretiska ramverk som undersökningens resultat baserades 
på eller tillägg av annan teori.  

En tes som diskuterades mellan författarna var hur mycket en coach påverkade hur lärmiljön 
fungerade. Då båda coacher följde vissa riktlinjer och utgick från en viss pedagogisk teori kan 
det vara intressant att undersöka om andra lärteorier ger liknande resultat. Att undersöka om 
man kan effektivisera coachernas undervisning eller bara utgå ifrån andra teorier för att 
undersöka påverkan på både lärmiljön och uppfattningen hos eleverna vore mycket 
intressant. En annan aspekt som berör coachernas påverkan skulle även vara att undersöka 
liknande forskningsfrågor men med utomstående coacher som bara följer coaching 
riktlinjerna. Dessa skulle även kunna vara på distans för att få ännu bättre jämförelse mot 
denna rapport. 

En sista aspekt som vore mycket intressant att undersöka mer är hur mycket den emotionella 
delen spelar in i liknande lärmiljöer. Tidigare forskning har indikerat att vikten av känslor är 
betydande, vilket inte bekräftas lika starkt av denna rapport. Vidare forskning om den 
emotionella närvaron i en digital en-till-en lärmiljö bör därför vidare undersökas. 
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Bilagor 
1 Riktlinjer för coacher 
När vi är nätcoacher eleverna i undersökningen vill vi ha gemensamma riktlinjer för hur vi 
ska förhålla oss till en elev under coachingen och vilka typer av frågor vi då ska ställa. Som  
Stelter (2003, s. 25) skriver: 
 
 
Genom att ställa rätt frågor och lyssna aktivt med nyfikenhet och intresse kan en coach sätta 
igång en process hos fokuspersonen som tar hens egen kreativa förmåga maximalt i 
anspråk och därmed utvecklar en större del av individens resurser än i traditionell 
undervisningssituation.  
 
Sir John Whitmore (2017, s. 23) menar att en coachs största jobb är att hjälpa den coachade 
att komma över sina hinder som står i vägen för dess prestation. Detta innebär alltså att hjälpa 
en elev nå till sin fulla potential genom att leda en elev förbi de hinder som står i vägen för en 
elev och även minimera de. Sir John Whitmore (2017, s.24) menar att coaching innebär att 
frigöra en persons möjligheter att själv maximera sin egna prestation. 
 
När vi coachar en elev, brukar vissa egenskaper vara viktiga att fokusera på att inneha, Stelter 
(2003) beskriver följande egenskaper som viktiga för en coach: ’’Tålmodig, objektiv, 
stödjande, en god lyssnare, snabb i sin uppfattningsförmåga, medveten, ha självinsikt, 
uppmärksam, gott minne.’’ (s. 40). 
 
Detta stämmer även överens med Whitmore (2017, s. 51) där han undersökte vilka egenskaper 
som personer kände sig trygga med och gillade. Även här fick Whitmore (2017) svaren som, 
’’god lyssnare, att de trodde på en, litade på mig, uppmärksam…’’ (s. 51) 
 
Vi vill alltså försöka skapa en trygg miljö för eleverna där de får våran totala uppmärksamhet 
och fokus ska ligga på en elev, det innebär att vi ska stötta en elev och vara tålmodig med deras 
inlärningsprocess men även lita på att en elev kan klara uppgiften.  
 
För att kunna skapa denna miljö vi vill uppnå, vill vi ställa en viss typ av frågor som hjälper 
en elev att lösa sitt problem med hjälp av en coachs stöd. 
 
Våra frågor ska hjälpa en elev att (Stelter, 2003, s. 25): 
 

• Skärpa personens egen uppmärksamhet på situationen. 
• Klargöra personens relation till den konkreta situationen. 
• Klargöra personens förmåga. 
• Hjälpa personen att fokusera på sina egna strategier för att lösa uppgiften. 
• Hjälpa personen att omedelbart förhålla sig till sitt eget konkreta handlingssätt. 

 
Målet med coaching är att ge hjälp till självhjälp för en elev (Stelter, 2003, s.35). Så att en elev 
kan komma till sin egen insikt av hur man löser problemet och även kunna lösa liknande 
problem om de dyker upp igen. en coach ska inte bara ge svaret till en elev rakt ut. 
 
Enligt Whitemore (2017, s. 94) är det viktigt att man ställer öppna frågor, för just öppna frågor 
leder till att personen får tänka själv. Det är viktigt med effektiva frågor som leder till 
medvetenhet och eget ansvar. 
Slutna frågor gör det svårt för en coach att se vad en elev lär sig, men stänger även dörren till 
vidare undersökning och eftertanke. (Whitemore, 2017, s. 97) 
 
Whitemore (2017, s. 97) ger exempel på några allmänna öppna frågor: 

• Vad vill du uppnå? 
• Hur skulle du vilja att det såg ut? 
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• Vad hindrar dig? 
• Vad underlättar för dig? 
• Hur kan du få veta mer? 
• Vad ska du göra? 

 
Gemensamt för dessa frågor är att de börjar med orden, Vad och Hur, Whitemore (2017, s.97) 
menar även att orden, vem, när,  hur mycket och hur många? är ord som är bra att använda 
för att ställa öppna frågor. 
Orden mer och exakt, kan även tilläggas för att ge mer detaljerade frågor. 
 
Våra frågor relevanta till en elev och matematiken skulle kunna se ut på följande sätt utefter 
de riktlinjer som litteraturen gett oss: 
 

• Vilken del av uppgiften har du problem med? 
• Hur skulle du försöka lösa denna uppgift? 
• Vad är det som hindrar dig från att lösa uppgiften? 
• Vilken del av uppgiften fastnar du på? 
• Hur kan du ta reda på den informationen du saknar för att lösa uppgiften? 
• Hur skulle din smartaste vän lösa denna uppgift? 
• Vilket område handlar uppgiften om och hur kan du utnyttja den informationen för 

att lösa uppgiften? 
 
Dessa frågor menar att hjälpa en elev att hitta lösningen själv genom att synliggöra de hindren 
som står i vägen för en elev. Om vi lyckas minimera de så kan en elev troligen ta sig fram till 
lösningsmetoden och förståelsen själv, genom reflektion och en coachs feedback.  
Om en elev inte förstår momentet alls och inte kan besvara dessa frågor alls får en coach gå 
vidare till att förklara vissa områden för en elev. T.ex. kan en coach då berätta om relevanta 
formler och fråga om en elev förstår hur de kan användas i denna kontext. Det viktiga är att 
en coach inte ger iväg svaret direkt utan låter en elev komma till den insikten själv. 
 
  



47 

2 Enkät 
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3 Instruktionsblad 
 
Undersökning av Mathleaks integrerat med TalkMath 
Philip Gullberg, William Friefeldt 
KTH, 2019-03-18 
 

Instruktioner för undersökningen av Mathleaks funktion: 
Chatta med Lärare 

 
Här kommer några enkla steg som du kan följa för att interagera med Mathleaks på ett 
enkelt sätt. Om ni någon gång har någon fråga om hur man använder appen så fråga Philip 
eller William.  
 
Dessa steg ska du följa om du använder Mathleaks på Webben: 
 

1. Gå till hemsidan: book-stage10.mathleaks.org/  
2. Välj vilken kurs du läser (Ma1a, Ma3c etc.)  
3. Välj sedan ’’Nej, endast Mathleaks’’ 
4. Du kan då välja vilket område du vill plugga på (Algebra, procent etc.) 
5. På varje avsnitt finns det teori, och sedan uppgifter som en elev ska försöka 

lösa 
6. Uppgifterna är mellan nivå 1-3, där 1 är på en E-nivå och 3 på A-nivå 
7. Gör uppgifter på den nivå ni vill, om ni inte förstår uppgifterna så klicka på 

’’lösning’’ 
8. Förstår man inte lösningen så klicka på ’’Hjälp’’-knappen som leder till att 

direkt chatta med en lärare i TalkMath.  
9. I popupen som kommer, skriver du in den givna koden (ex: FF1397) 
10.  Du hamnar nu i en kö för att få prata med en lärare. 
11.  Du kan skriva in din fråga eller fundering medan du väntar. 
12.  Du kan prata med läraren och visa dina tankar genom att chatta eller rita på 

whiteboarden. 
13. Efter du har fått svar på din fråga kan du bara kryssa ner popupen och 

fortsätta göra uppgifter. 
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Undersökning av Mathleaks integrerat med TalkMath 
Philip Gullberg, William Friefeldt 
KTH, 2019-03-18 
 
Dessa steg ska du följa om du använder Mathleaks i appen: 
 
Gå in på appen ’’Mathleaks’’. 

1. Välj först din kurs i det tredje input-fältet 
2. Välj sedan ’’Börja studera med ’’din kurs’’’’ längst ner  
3. Klicka sedan på fliken ’’Läromedel’’ längst ner i appen 
4. en elev kan där välja vilket område man vill plugga (Algebra, procent etc.) 
5. På varje avsnitt finns det teori, och sedan uppgifter som en elev ska försöka 

lösa 
6. Uppgifterna är mellan nivå 1-3, där 1 är på en E-nivå och 3 på A-nivå 
7. Gör uppgifter på den nivå ni vill, om ni inte förstår uppgiften så klicka på de 

’’3 punkterna’’ och sedan ’’lösning’’ 
8. Förstår man inte lösningen så klicka på ’’Hjälp’’-knappen som leder till att 

direkt chatta med en lärare. 
9. I popupen som kommer, skriver du in den givna koden (ex: FF1397) 
10.  Du hamnar nu i en kö för att få prata med en lärare. 
11.  Du kan skriva in din fråga eller fundering medan du väntar. 
12.  Du kan prata med läraren och visa dina tankar genom att chatta eller rita på 

whiteboarden. 
13. Efter du har fått svar på din fråga kan du bara back tillbaka och fortsätta göra 

uppgifter. 
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