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Sammanfattning
Matematikkurser på Kungliga Tekniska Högskolan läses varje år av flera tusen studenter. 

Genomströmningen är låg relativt andra kurser och att öka andelen studenter som klarar kurserna 

utan att minska kraven ligger i både studenters och lärares intresse.

I detta arbete undersöker vi vilka plattformar för samarbete inom matematik dagens studenter på 

medieteknik-programmet, KTH, använder, samt hur de används och hur de olika plattformarna 

upplevs påverka studenternas inlärning av matematik. Detta är relevant då matematikkurserna anses 

vara de svåraste på KTH. För att besvara frågeställningen bads 20 studenter svara på en enkät. 

Svaren som skickades in var främst i fritext.

Resultaten visar att studenter använder sig av Facebook, Skype, Mathoverflow och Reddit vid 

samarbete i matematik. Dessa plattformar används då studenter finner något svårt i matematiken och 

behöver diskutera lösningar med andra. Plattformar som Youtube, WolframAlpha och Ludu används 

enligt studenterna själva för ett samarbete inom matematik. Vi anser dock att de nämnda 

plattformarna ej faller under vår benämning av plattformsbaserat samarbete. En majoritet av 

studenterna anser att det finns tillräckligt med resurser på KTH för att hjälpa dem med sin inlärning av 

matematik. Om KTH skulle införa en plattform för att underlätta matematikinlärningen önskar de flesta 

att det i sådana fall skulle implementeras ett diskussionsforum där studenter och lärare kan hjälpa 

varandra med lösningar på matematikproblem.
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Abstract
Mathematics Courses at the Royal Institute of Technology (KTH) are each year taken by several 

thousand students. The throughput is low relative to other courses and to increase the proportion of 

students who pass the courses without reducing the requirements lies in both the students and 

teachers interest.

In this thesis, we investigate what platforms for cooperation in mathematics today's students at the 

Media Technology Programme, Royal Institute of Technology, uses, how they are used and how the 

various platforms are perceived to affect students' ability to learn in mathematics. This is relevant since

the courses in mathematics are considered to be the most difficult at KTH. To answer the question we 

asked 20 students to fill in a survey. The answers were mostly in free-text form.

The results show that students uses Facebook,Skype, Mathoverflow and Reddit for cooperation in 

mathematics. These platforms are used when students find something difficult in the mathematic 

courses, and want to discuss solutions with other students. Platforms like Youtube, WolframAlpha and 

Ludu are, according to the students, being used for cooperation in mathematics. However, we believe 

that these platforms do not fall under our term of platform-based cooperation. A majority of 

respondents believe that there are enough resources at KTH to help them with their ability to learn 

mathematics. If KTH would introduce a platform to facilitate learning in mathematics most wish that it 

would contain a discussion forum where students and teachers could help each other with solutions to 

mathematical problems 
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1. Inledning
I detta avsnitt presenteras undersökningens bakgrund, syfte samt problemformulering.

1.1 Bakgrund 

Matematikkurser på Kungliga Tekniska Högskolan läses varje år av flera tusen studenter. 

Genomströmningen är låg relativt andra kurser och att öka andelen studenter som klarar kurserna 

utan att minska kraven ligger i både studenters och lärares intresse.

Antalet godkända på de matematikkurser som ges för förstaårsstudenter på KTH brukar i regel ligga 

runt 40%, vilket anses vara väldigt lågt (Sveriges ingenjörer, 2014). De bristande 

matematikkunskaperna bland KTHs förstaårsstudenter uppmärksammades år 2014 av bl.a. SvD där 

rubriken löd ”Kraftigt ras i högskolestudenters mattekunskaper” (Jelmini, 2014). Artikeln handlade om 

att ca 20% av de KTH-studenter som skrev det inledande förkunskapsprovet vid skolstart ej blev 

godkända i matematik på grundskolenivå.

Genomströmningen på civilingenjörsprogram i Sverige är låg gentemot andra utbildningar. Antalet 

examinerade låg år 2014 på 49%. För Högskoleingenjörsprogrammen är genomströmningen betydligt 

lägre och ligger på 41% (SCB, 2013)

I en undersökning gjord av Sveriges Ingenjörer påstår de att matematikkurserna på 

civilingenjörsprogram är den största bromsklossen i utbildningen och man tror på att om man satsar 

på matematikundervisningen, kommer genomströmningen öka (Sveriges ingenjörer, 2014)

I en undersökning som gjordes utav SCIENCE 2011 jämfördes två olika typer utav undervisning i fysik.

En kontrollgrupp fick delta i den traditionella salsundervisningen med en föreläsare som utnyttjade 

bland annat powerpointslides. Den andra gruppen var en experimentgrupp som använde sig av bland 

annat interaktion mellan elever och lärare, där eleverna fick arbeta och diskutera lösningar på problem

i grupp och vara kritiska. Det visade sig senare vara en markant skillnad i mängden kunskap mellan 

de två grupperna. Experimentgruppen presterade betydligt mycket bättre än kontrollgruppen på ett 

prov som skrevs i slutet av undersökningsperioden (Deslauriers,Schelew, Wieman, 2010).

Måns Åberg & Gustav Fridh
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Figur 1.1 - Histogram av de två gruppernas resultat

I en undersökning av Toby Dragon, med flera, skapas en plattform som skall förbättra inlärning genom 

just samarbete i grupp. I artikeln beskriver de hur två grupper försöker lösa ett problem separerade 

från varandra, och när ena gruppen kommit fram till en lösning ger de tips till den andra gruppen för att

skynda på deras process. Samtidigt ifrågasätter den andra gruppen första gruppens svar genom en 

kollaborativ process där alla får tänka om och se problemet från olika synvinklar (Dragon et al., 2013).

1.2 Syfte

Syftet med denna undersökning är att kartlägga de plattformar som används av studenter på KTH för 

samarbete inom matematik. Vilka plattformar används? Hur används de? Hur påverkar dessa 

plattformar studenters inlärning av matematik på högskolenivå? 

Denna undersökning kommer förhoppningsvis bidra till bättre kunskap angående vilka plattformar som

används idag samt om studenterna är nöjda med det utbud av resurser som erbjuds inom matematik 

av KTH idag.

Måns Åberg & Gustav Fridh
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1.3 Problemformulering

Problemformuleringen lyder:

Vilka plattformar för samarbete använder medieteknikstudenter på KTH för matematik idag,

och hur används de?

1.3.1 Arbetsfrågor

 Vilken/vilka plattformar används?

 Hur fungerar plattformen/plattformarna?

 Hur går studenterna till väga när de använder plattformen/plattformarna?

 Hur anser studenterna själva att plattformen påverkar deras egna inlärning av matematik?

 Hur upplever studenterna själva att tillgången till befintliga resurser för inlärning på KTH är? 

Måns Åberg & Gustav Fridh
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2. Teori och Begrepp

2.1 Matematik på Internet

Internet har gett större möjligheter att studera matematik för personer i alla åldrar. Man är inte längre 

lika beroende av de traditionella salsföreläsningarna då i stort sätt allt du behöver för din 

matematikinlärning finns på “webben”. Du kan nu mera skräddarsy din studieteknik för att optimera din

matematikinlärning. Allt fler plattformar växer fram för att underlätta för de som söker svar inom de 

flesta områdena i matematik.

2.2 Crowdsourcing

Crowdsourcing- eller “Tänktalko” som av språkrådet föreslogs som svensk översättning (Institutet för 

språk och folkminnen, 2013), myntades år 2006 av Jeff Howe i “Wired Magazine” och är ett begrepp 

som än idag saknar en riktig definition (Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012). Man 

skulle kunna se det som frivilliga människor vilka går ihop för att lösa problem med deras samlade 

intelligens. Företag- eller organisationer kan definiera ett projekt till vilket frivilliga blir inbjudna för att 

bidra till framstegen (Britton, Level, & Gardner, 2013).

Då det råder oklarheter kring hur crowdsourcing ska definieras, har Enrique Estellés-Arolas och 

Fernando González-Ladrón-de-Guevara i sin journal ‘Towards an integrated crowdsourcing definition’ 

samlat på sig ett flertal författares definitioner av olika typer av crowdsourcing. Dessa definitioner har 

de sedan jämfört och därefter sammanställt gemensamma nämnare till en kort definition som lyder:

“Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an institution, a non-

profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge,

heterogeneity, and number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task. The

undertaking of the task, of variable complexity and modularity, and in which the crowd should

participate bringing their work, money, knowledge and/or experience, always entails mutual benefit.

The user will receive the satisfaction of a given type of need, be it economic, social recognition, self-

esteem, or the development of individual skills, while the crowdsourcer will obtain and utilize to their

advantage what the user has brought to the venture, whose form will depend on the type of activity

undertaken”  (Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012)

Måns Åberg & Gustav Fridh
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2.3 Math Overflow och Mathematics Stackexchange

Två befintliga plattformar för matematik som bygger på crowdsourcing är Math Overflow och 

Mathematics Stackexchange. Dessa plattformar har i huvudsak samma struktur och fungerar på 

samma sätt. 

Registrerade användare har både möjlighet att göra inlägg i form av frågor samt svara på redan 

befintliga. Inlägget märks med en etikett som kan användas för att underlätta sökningen för andra som

kanske har samma problem. Inläggen kan få röster, vilket gör de mer populära och hamnar högre upp 

på hemsidan för andra att se och komma med lösningar. Uppstår det ett problem i en students studier 

finns det en chans att en liknande fråga redan har ställts. Finns inget svar så går det att rösta på 

inlägget vilket då innebär att det syns för flera, och det ökar i sin tur chanserna för att någon till slut ger

ett korrekt svar på frågan.

2.4 Telefoni och videosamtal för matematikinlärning via internet

Att lära ut via internet har blivit allt vanligare under de senaste åren. Med hjälp av IP-telefoni kan vi 

idag utnyttja resursen till att samtala via både röst- och video oavsett var parterna befinner sig. Detta 

möjliggör videoundervisning live, vilket ett flertal undervisningsföretag väljer att utnyttja. Företaget 

Skype startade undervisningsmetoden skype in the classroom som ser tre tydliga fördelar med att 

utnyttja Skype i klassrummet (Microsoft, 2015): 

 Samarbete mellan olika klasser oavsett geografisk placering.

 Hitta gästföreläsare.

 Gå på en virtuell klassresa var som helst i världen.

Även det svenska läxhjälpsföretaget My Academy (myAcademy, 2015) valde hösten 2014 att satsa på 

inlärning via bl.a. IP-telefoni. De kallar det My Academy Live. Denna digitala tjänst fungerar som ett 

onlineklassrum där elever kan logga in flera gånger i veckan och få personlig hjälp i matematik av en 

studiecoach. Läxhjälpen sker i realtid och eleverna följer enkelt studiecoachens uträkningar med hjälp 

av en webbkamera.

Måns Åberg & Gustav Fridh
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2.5 Facebook för matematikinlärning

I en studie gjord av Ken Mathiasen fick elever i klasser han undervisade i använda sig av Facebook i 

samband med matematikundervisningen. Samarbetet handlade om att eleverna själva kunde bidra till 

sin egna undervisning (material till lektioner med mera) samt ta del av, och till och med själva skapa 

frågesporter. Facebook blev ett forum för matematik, och för elevernas del kändes det naturligt att 

använda grupper på Facebook i samband med läxor och dylikt. (Mathiasen, n.d.)

En annan undersökning om kollaborativt användande av Facebook i samband med akademiska 

studier undersöker om studenter med höga betyg är mer benägna om att samarbeta på Facebook. 

Resultatet från den studien visar att elever med högre betyg i matematik är mer benägna använda sig 

av Facebook som samarbetsplattform i sina studier.  (Khan, Wohn, & Ellison, 2014)

2.6 Ludu

Ludu är en ny digital inlärningsplattform skapad av KTH-studenter för studenter. På denna hemsida 

agerar studenterna lärare och kan skapa egna digitala lektioner inom bland annat matematik och 

programmering.

“På Ludu är studenterna också lärarna! Varför stå ut med tråkiga professorer när du kan få ämner

förklarat på ett enkelt sätt av en kompis? Oavsett om det gäller matte eller programmering tror vi på

en plattform där alla kan dela med sig av deras kunskap. Vårt motto är att ingen kan allt, men alla kan

något som är värt att dela med sig av.”

(Ludu, 2015)

Måns Åberg & Gustav Fridh
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2.7 WolframAlpha

WolframAlpha är en plattform som beräknar och besvarar matematiska frågor med hjälp av sparad 

data samt algoritmer som skapats av experter inom området. På plattformen finns en textruta där 

användaren kan skriva antingen en ekvation eller en fråga på engelska. När användaren skrivit klart 

sin fråga/ekvation förs denne vidare till svaret som besvarats med hjälp av de inbyggda algoritmerna 

alternativt den sparade datan.

WolframAlphas mål är att kunna beräkna allt som är möjligt att beräkna med hjälp av alla algoritmer, 

metoder och all objektiv data som existerar:

“We aim to collect and curate all objective data; implement every known model, method, and

algorithm; and make it possible to compute whatever can be computed about anything. Our goal is to

build on the achievements of science and other systematizations of knowledge to provide a single

source that can be relied on by everyone for definitive answers to factual queries.” 

(Wolfram Alpha LLC, 2015)

2.8 Khan Academy

Khan Academy är en organisation som skapat en plattform för gratis personlig inlärning av matematik, 

naturvetenskap, datorprogrammering, historia, konsthistoria, ekonomi med mera (Kahn Academy, 

2015). Dessa ämnen är uppdelade i delmoment ifall man endast söker kunskap om delmomentet i sig 

och inte hela kursen.

Plattformen använder sig av så kallade screencasts där en pedagog spelar in en video av sin 

datorskärm där han/hon exempelvis förklarar delmoment inom matematik med hjälp av definitioner 

och exempelfrågor.

Måns Åberg & Gustav Fridh
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2.9 Kollaborativ- och kooperativ inlärning

I det engelska språket finns det två ord för inlärning vid samarbete; collaborative -and cooperative 

learning. Dessa har vi valt att benämna som kollaborativ -och kooperativ inlärning. Detta är två 

begrepp som ofta ses som samma sak. Roschelle and Teasley (1995) antyder dock att det inte 

stämmer: ‘‘Cooperation is accomplished by the division of labour among participants, as an activity 

where each person is responsible for a portion of the problem solving...’’

samt att kollaborativ inlärning innehåller:  ‘‘... mutual engagement of participants in a coordinated effort

to solve the problem together’’. Kooperativ inlärning innebär alltså att var och en står för sin egen del 

av problemlösningen medan kollaborativ inlärning i detta innebär att deltagarna löser problemet 

tillsammans, här får man inkräkta på varandras områden samt diskutera sig fram till en lösning.

Kathleen Stumpf Jongsma (1990) sammanställer i sin artikel fördelar med kollaborativ inlärning som 

hon samlat ihop från ett flertal författare. Fördelarna lyder:

( a ) större motivation att lära sig samt större inneboende motivation , 

( b ) akademisk förbättring hos både handledare och elev , 

( c ) ökad självkänsla , 

( d ) en mer positiv uppfattning om andras avsikter , 

( e ) minskning av negativ konkurrens ,

( f ) större acceptans av olikheter , 

( g ) minskade beroendet av läraren ,

( h) högre prestation provresultat .

(Jongsma, K. S. 1990)

Måns Åberg & Gustav Fridh
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3. Metod

3.1 Procedur

3.1.1 Litteraturundersökning

För att få en uppfattning av hur Internet idag används som hjälpmedel vid matematikstudier behövdes 

litteraturstudier genomföras. Sökmotorer som Google Scholar och KTHB Primo utnyttjades för att hitta 

vetenskapliga studier kring ämnet. Först gjordes sökningar på det huvudsakliga ämnet. Ett par artiklar 

valdes ut, och från dessa valdes ytterligare ett par ut från de referenser som fanns med. Med hjälp av 

ett flertal andra metoder för att hitta referenser valdes ytterligare ett flertal artiklar ut som underlag till 

teori, bakgrund och inledning. Dessa metoder var dels att hitta artiklar som hade citerat den redan 

funna artikeln, relaterade artiklar och artiklar vilka finns i samma journal som den första artikeln 

3.1.2 Enkät

En enkät skapades för att besvara problemformuleringen. För smidighetens skull skapades enkäten i 

Google Drive. Detta underlättade på många sätt, främst för att vi redan utnyttjade Google Drive i vår 

uppsatsskrivning. 

Då enkäten skulle ligga till grund för resultaten behövde vi så detaljerade svar som möjligt, och detta 

eftersom vi inte hade tillräckligt med underlag annars. Därför skrevs en kort inledning där vi förklarade 

för respondenterna att utförliga svar förväntades. Exempeltext på hur frågan skulle kunna besvaras 

fanns även till varje textfråga. Detta för att visa hur pass långt och utförligt de förväntades svara.

För att besvara vilka plattformar som används inleddes enkäten med kryssfrågor där deltagarna fick 

kryssa i vilka plattformar de utnyttjar vid matematikstudier. Det fanns även en textruta markerad 

“Övrigt” där man som respondent själv fick skriva vilka plattformar för samarbete inom matematik man 

använder utöver de förbestämda alternativen. 

Måns Åberg & Gustav Fridh
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3.1.3 Hitta respondenter

För att besvara problemformuleringen behövdes studenter på KTH vilka har läst/läser en eller flera 

kurser i matematik. Alla studenter på medieteknik läser från årskurs ett till tre en programintegrerande 

kurs gemensamt i vilken de diskuterar lästa kurser och deras studier i allmänhet. I samband med varje

kandidatexamensarbete får alla studenter som läser kursen delta i undersökningar som ligger i grund 

till dessa arbeten. En lista med kriterier skickas ut till studenterna där de får fylla i vilka kriterier de 

uppfyller. De blir sedan tillsagda att delta i undersökningar som kräver att man uppfyller vissa av dessa

kriterier. 

Svaren analyserades med hjälp av Google Drives inbyggda funktion för att visa översikt över svar på 

formulär som skapats med tjänsten.

Måns Åberg & Gustav Fridh
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4. Resultat

4.1 Användning av plattformar för samarbete

I figuren nedan (Figur 4.1) visas svar på frågan “Vilka plattformar har du använt/använder du i 

samband med studier i matematik?” 

Figur 4.1 – Visar hur många  studenter som använder respektive plattform

Måns Åberg & Gustav Fridh
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Fördelning av svar i figuren på tidigare sida (Figur 4.1)

Vid denna fråga gavs möjligheten att kryssa i fler alternativ, därför överstiger summan av 

procentsatserna 100%. 

Skype 3 st (15%)

Facebook 12 st (60%)

Mathoverflow 1 st (5%)

Reddit 1 st (5%)

Wolframalpha 4 st (20%)

Youtube 4 st (20%)

Ludu 4 st (20%)

Ingen plattform 3 st (15%)

4.2 Hur används plattformarna?

Respondenterna fick i enkäten uppgiften att utförligt besvara frågan “Hur har du använt respektive 

plattform?”.  Nedan beskriver respondenterna hur de använder respektive plattform vid sina 

matematikstudier. 

4.2.1 Skype

Genomgående används Skype för diskussion kring problem och lösningar. Respondenterna ser 

plattformen som ett komplement till att fysiskt närvara vid ett sammarbetstillfälle. 

Nedan följer svar från de som svarat att de använder Skype vid matematikstudier.

Respondent 1 svarade:

“Skype används till att prata med klasskompisar om problem man stöter på, då skickar vi ofta mms

med uppgiften/lösningen och sedan diskuterar vi över skype.[...]”

Respondent 2 svarade:

“Skype använder jag för att kollaborera hemifrån ibland när vi inte har lust att åka in för att nöta

extentor.[...]”

Respondent 3 svarade:

“Jag har diskuterat över skype, både med video och text.”

Måns Åberg & Gustav Fridh
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4.2.2 Facebook

Facebook används på fler olika sätt jämfört med Skype. Via chatten kan två eller fler personer gå 

samman och diskutera problem och lösningar i text. Grupper används för att ställa frågor som inte 

kräver en lika direkt respons av gruppen utan det blir ett mer passivt deltagande i samarbetet. 

Nedan följer svar från de som svarat att de använder Facebook vid matematikstudier.

Respondent 1 svarade:

“Vi har en klassgrupp på Facebook där vi frågar varandra saker...Jag använder även chatten mycket

för att diskutera med klasskompisar i mindre grupper.”

Respondent 2 svarade:

“Jag har använt Facebook för att skriva meddelanden till mina kompisar om jag kört fast någonstans.

[...]”

Respondent 3 svarade:

“Oftast gör jag extentor då använder jag facebook om jag sitter själv och behöver hjälp med något tal.

Då frågar jag antingen nån klasskompis om hjälp via chatten eller skriver i klassens grupp.[...]”

Respondent 4 svarade:

“Facebook använder jag ibland för att kunna få tag på personer som kanske kan hjälpa mig med att

lösa en viss uppgift.[...]”

Respondent 5 svarade:

“Har lite olika facebookgrupper med folk i klassen där man kan publicera en fråga på ett tentatal också

får de som kan svara.[...]”

*Respondent X är ej densamma om Respondent X vid tidigare avsnitt

Måns Åberg & Gustav Fridh
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4.2.3 WolframAlpha

WolframAlpha används av studenterna för att beräkna ekvationer, de är även osäkra på om 

plattformen i sig räknas som en plattform för samarbete. 

Nedan följer svar från de som svarat att de använder WolframAlpha vid matematikstudier.

Respondent 1 svarade:

“[...]Wolfram Alpha vet jag inte om den gills som plattform, men den är väldigt användbar när man vill

kolla på grafer, eller kontrollera att man räknat rätt.[...]”

Respondent 2 svarade:

“[...]Jag har använt wolfram alpha när jag behövt hjälp att räkna ut vissa generella saker.[...]”

Respondent 3 svarade:

“[...]Wolframalpha används, när man vill lösa tal numeriskt.[...]”

Respondent 4 svarade:

“[...]Wolframalpha använder jag för att räkna ut krångliga ekvationer ibland (vet inte om den här sidan

är aktuell heller).[...]”

*Respondent X är ej densamma om Respondent X vid tidigare avsnitt

Måns Åberg & Gustav Fridh
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4.2.4 Khan Academy & Youtube

Youtube och Khan Academy används för att titta på inspelade videoföreläsningar som går igenom 

typexempel samt teori.

Nedan följer svar från de som svarat att de använder Khan Academy och Youtube vid 

matematikstudier.

Respondent 1 svarade:

“[..]Jag brukar också kolla på klipp på youtube där de går igenom kurserna och man kan se när de gör

olika typexemplen som kan vara till stor hjälp.[..]”

Respondent 2 svarade:

“[...]Khan Academy har bra videoföreläsningar som jag tar del av[...]”

Respondent 3 svarade:

“[...]Khan Academy har ju tutorials samt många videor som förklarar koncepten.[...]”

*Respondent X är ej densamma om Respondent X vid tidigare avsnitt

4.2.5 Ludu

Ludu används enbart för att läsa teori och sammanfatningar inom de matematikkurser som läses på 

KTH. En utav respondenterna är osäker på om Ludu räknas som en plattform för samarbete.

Nedan följer svar från de som svarat att de använder Ludu vid matematikstudier.

Respondent 1 svarade:

“[...]Ludu innehåller bra teori anteckningar. Jag pluggade algebra mha Ludu.[...]”

Respondent 2 svarade:

“[...]På ludu läser jag igenom sammanfattningarna.[...]”

Respondent 3 svarade:

“[...]Ludu använde jag i envariabelanalys och flervariabelanalys för att få mer teori (vet inte om den här

sidan räknas dock)[...]”

*Respondent X är ej densamma om Respondent X vid tidigare avsnitt

Måns Åberg & Gustav Fridh
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4.3 Hur studenterna lär sig bäst

Skype kan förbättra inlärningen av matematik då alla parter deltar mer aktivt, och diskuterar 

problemen. Det ger olika vinklar på lösningar och teori. Facebook kan dels användas för samma syfte,

men öppnar upp för ett lite mer passivt lärande. Gruppmedlemmar kan lägga upp frågor om 

exempelvis gamla tentamens uppgifter och få olika lösningar på samma problem, en respondent 

skriver just det att denna typ av inlärning ger ett större perspektiv på lösningen till ett problem.

Nedan följer några svar på frågan “Hur känner du att plattformen hjälper din inlärning av 

matematik? Vilken “lär du dig bäst” av?”. 

Respondent 1 svarade:

“Skype är självklart väldigt bra om man sitter och pluggar själv och kanske fastnar på något tal. Då

kan man få hjälp utan att behöva ses, och man kan ha samtal istället för att behöva skriva massa

krångliga formler i text. Wolfram Alpha är lite som wikipedia, om man inte kan något, så kollar man

upp det och så lär man sig förhoppningsvis. Samma med khan academy. Wolfram och khan är mer

passivt lärande, som föreläsningar, medan skype är mer aktivt när man diskuterar och reflekterar. Vad

jag lär mig bäst av kan jag inte säga, det är nog en kombination av alla.”

Respondent 2 svarade:

“Jag lär mig bäst av att hjälpa andra/få hjälp av andra och därför tycker jag att Facebook har varit

väldigt hjälpsamt. Jag lär mig också av att nöta in t.ex. extentor och det måste jag göra på egen hand.”

Respondent 3 svarade:

“Facebook är förmodligen den som jag tycker är mest hjälpsam. Jag tycker det är bra att kunna se

andras lösningar, som kan vara olika. Då kan man få lite perspektiv på ett problem, kanske.”

*Respondent X är ej densamma om Respondent X vid tidigare avsnitt
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4.4 Resurser på KTH
Denna del avser frågorna fem och sex i enkäten. Fråga fem var en flervalsfråga medan fråga sex var 

fritexts svar.

4.4.1 Anser du att det finns tillräckligt mycket resurser från KTH för att hjälpa dig med din 
inlärning av matematik?

Figur 4.4.1 – Visar fördelning mellan vilka studenter som anser och ej anser att det finns tillräckligt

med resurser från KTH för att hjälpa dem med sin inlärning av matematik.

Fördelning av svar i tabellen ovan:

Ja 9st
Nej 6st
Ingen åsikt 5st

Måns Åberg & Gustav Fridh
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4.4.2 Finns det någon plattform som KTH skulle kunna införa som hjälp för din egen 
inlärning av matematik?

Ett flertal studenter anser att en plattform som bygger på samarbete mellan studenter på KTH önskas 

införas. Några menar på att en plattform med crowdsourcinginspirerande inslag skulle kunna införas. 

Alltså att frågor ställs av studenter på plattformen som sedan också besvaras av andra studenter. 

Flera studenter påstår att de uppskattar att läsa andras lösningar av matematikproblem för att själva 

stimulera sin inlärning. Det önskas av studenterna att kunna diskutera problem, och inte endast med 

sina egna kurskamrater utan också studenter från andra kurser och program på KTH. En student 

önskar att plattformen även skulle inkludera lärare i dessa diskussioner.

Andra studenter skulle föredra en plattorm som liknar ludu.co som innehåller olika teoridelar med 

delmoment av kursen följt av exempeluppgifter. En utav dessa studenter önskar en implementation av 

ett diskussionsforum på denna ludu-liknande plattorm.

De nedanstående svaren syftar på exemplet till svar i frågans beskrivning. Exemplet lyder: “T.ex: ‘De 

skulle kunna ha något i stil med mathoverflow, eller kanske något annat liknande som har med 

crowdsourcing att göra för då kan alla studenter hjälpa varandra på samma ställe’ ” och finns i Bilaga 

1.

Respondent 1 svarade:

“Jag tror att överstående exempel [Syftar på exempelsvaret som gavs i frågans beskrivning, vår

anmärkning] skulle fungera bra, att ha något som mathoverflow skulle nog kunna vara mycket

hjälpsamt.”

Respondent 2 svarade:

“Exemplet [Samma exempel som föregående, vår anmärkning] ni angav tycker jag låter väldigt bra.

Ibland kan det vara skönt att veta att andra också stöter på svårigheter, och så kan man läsa hur de

löste det. Ungefär som pluggakuten, där jag ofta hamnar om jag googlar en uppgift jag inte kan lösa.

Om KTH skulle ha någon plattform där man väljer vilka kurs(er) man läser och kan hjälpa varandra

vore det superbra. Om all information skulle sparas också, så att framtida studenter kan ta del av det

när de ska läsa kursen, vore det ännu bättre. Jag vet inte riktigt hur crowdsourcing fungerar, men jag

tänker mig att det skulle vara som ett forum? Hursomhelst så tycker jag att det låter som en väldigt bra

idé!”
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Respondent 3 svarade:

“Det är absolut en riktigt bra idé att starta en sida där man kan publicera frågor och där folk kan svara

inte bara från klassen utan randoms som vill hjälpa till. Och där man kan hjälpa till själv. Det är ju

många på KTH som läser samma mattekurser så sannolikheten att få svar är större om fler är med.” 

Respondent 4 svarade:

“Det vore ju hur grymt som helst om KTH hade ett eget närverk där studenter kan hjälpa varandra

med matematik. På det sättet lär man av varandra och inga extra resurser för inlärning krävs av KTH.”

Respondent 5 svarade:

“Jag är inte säker på vad crowdsourcing eller mathoverflow. Men jag gillar ludu. Synd bara att det är

lite för basic i vissa avseenden. Lite för kortfattade. Tycker iaf att det är väldigt fint av de personer som

ligger bakom är så hjälpsamma och lägger ned tid för att skriva ner en sammanfattning av kurserna.”

Respondent 6 svarade:

“Det skulle kunna vara något Ludu & codeacademi liknande. Där man har en teoridel och kanske lite 

exempel och sedan för lösa uppgifter som rättas automatiskt eller visar vad var fel med lösningen. 

Sedan går man vidare till nästa avsnitt i kursen med ny teori.”

Respondent 7 svarade: 

“Gärna ett forum, med krav på att ställer du en fråga så måste du svara på någon annans. För bättre

flow.”

Respondent 8 svarade: 

“Föreläsningar online!!! Man skulle också kunna ha ett diskussionsforum sammanbundet med denna

service så att studenter och lärare kan diskutera problem.”

*Respondent X är ej densamma om Respondent X vid tidigare avsnitt
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5. Diskussion

I detta avsnitt diskuteras resultaten och ställs mot frågeställningen samt de arbetsfrågor som tidigare 

nämnts i uppsatsen

5.1 Diskussion kring resultatet

5.1.1 Vilken/vilka plattformar används?

Som svaren på enkäten antyder så använder de flesta huvudsakligen Facebook eller Skype för 

plattformsbaserat samarbete inom matematik. Den mätningen gjordes på ett kvantitativt sätt, och 

resultatet kan nog sägas vara någorlunda förväntat då de båda plattformarna har många användare. 

Facebook ligger i särklass högst upp med fyra gånger fler svar än Skype.

I enkäten ställdes frågor kring vilka plattformar som används för samarbete inom matematik. Några få,

och för oss de mest uppenbara plattformar gavs som förslag att kryssa i. Dock lämnades även en 

egen ruta att fylla i om man ansåg sig själv utnyttja andra plattformar för samarbete än de som givits 

som förslag. 

För att en plattform ska kunna räknas som ett verktyg för samarbete krävs att minst två personer 

tillsammans arbetar för att komma fram till en lösning på ett problem. Plattformar som Ludu, 

Wolframalpha och Youtube sade sig respondenterna ha använt för detta syfte.

5.1.2 Youtube

Youtube är, för respondenterna, ett mer passivt sätt att komma åt hjälp och information om 

akademiska ämnen. Där går man in för att kolla på olika videoklipp där teori förklaras och 

exemplifieras. Klippen är ofta kortare än en föreläsning vilket innebär att innehållet presenteras på en 

kortare tid, och på ett mer genomtänkt sätt. Tittaren kan också spola i klippet om någonting känns 

oklart. 

Det finns möjligheter att utnyttja Youtubes kommentarsfält för att diskutera sina matematikproblem 

med andra. Dock uppfattar vi att deltagarna i undersökningen har ej använt sig av Youtube i detta 

syfte, de verkar endast ha tittat på videon och ej utövat någon form av samarbete för att komma fram 

till en lösning på ett problem, därav har plattformen enligt oss ej använts som en plattform för 

samarbete.
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5.1.3 Ludu

Ludu är en plattform för ett passivt samarbete. Då studenter söker svar på sina frågor diskuteras ej 

problemet med andra, man får istället söka sitt svar genom att studera grundläggande teori kring 

ämnet eller möjligtvis hitta exempel med tillhörande lösning på en liknande uppgift. Orsaken till att vi ej

ser Ludu som en typisk plattform för samarbete är av den anledningen att diskussion ej uppstår kring 

lösningar eller förklaringar. 

5.1.4 WolframAlpha

Deltagarna i enkätundersökningen var ganska osäkra på huruvida WolframAlpha räknas som en 

plattform för samarbete.

WolframAlpha används mer som ett räkneverktyg, och ger inte lika stor möjlighet till förbättrad 

inlärning. Olika uträkningar kan dock förklaras i steg vilket en del anser vara bra för ibland hoppar facit

över räknesteg som för studenten är betydande till att förstå lösningen till ett tal. Datorn WolframAlpha 

blir alltså en hjälpande hand till en student i nöd, och har inte med samarbete mellan två eller fler 

personer att göra. Det är som sagt mer som en väldigt avancerad miniräknare.

5.1.5 KTH-Social

KTH-Social är en plattform som ej nämnts tidigare i denna uppsats. Den fanns inte heller som ett val 

vid enkätfrågan ”Vilka plattformar har du använt/använder du i samband med studier i matematik?”. 

KTH-Social kan fungera som en plattform för samarbete inom matematik, den skulle dock kunna 

utnyttjas mycket bättre. KTHs kurswebb innehåller ofta ett nyhetsflöde där KTH-studenter kan skriva 

frågor till bl.a. examinator kring vad som helst gällande kursen. Efter att ha observerat nyhetsflödet för 

vissa matematikkurser på grundnivå upptäckte vi att det ej sker diskussioner mellan studenter utan det

ställs en fråga till examinatorn som sedan ger ett tydligt svar. Det finns rum för samarbete mellan 

studenter, men det är inte optimalt. Flera ”crowdsourcing”-inspirerade verktyg skulle kunna 

implementeras. KTH-Social används ej för alla matematikkurser på KTH vilket skulle kunna vara en 

anledning till varför bland annat nyhetsflödet ej nyttjas till fullo av speciellt många studenter. Det 

faktum att ingen av studenterna nämnt KTH-Social i sina enkätsvar tyder på att den inte är särskilt 

familjär för respondenterna, och detta bör kanske ses över från KTHs sida.
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5.1.6 Hur går de till väga när de använder plattformen?

Något vi uppfattade som intressant var hur respondenterna använder de olika plattformar som 

angivits. Både Facebook och Skype används på liknande vis, men medan Skype kräver en mer direkt 

kontakt mellan två användare så går det att via grupper på Facebook göra inlägg som sedan svaras 

på i form av kommentarer. Samtidigt finns där möjlighet att direkt få kontakt med en annan användare 

med hjälp av Facebooks chatt. När det däremot kommer till användningen av de båda så finns det en 

fördel med Skype, som också tas upp av en respondent. Det smidiga med Skype är att istället för att 

sitta framför datorn och skriva krångliga formler så går det att sätta igång med ett samtal för en direkt 

konversation med någon annan/några andra. Det öppnar upp för ett mer pedagogiskt tillvägagångssätt

till inlärningen av matematiken eftersom diskussion leder till ökad förståelse till ämnet då båda parter 

måste sätta sig in i det de pratar om.

Samtidigt som Skype öppnar upp mer för direkt diskussion mellan en eller flera personer så kan också

en mer passiv inlärning med hjälp av Facebook vara att föredra i vissa fall. Som en respondent svarat,

kan till exempel en Facebookgrupp där frågor läggs upp i ge många flera olika vinklar på ett problem. 

Detta bidrar i sin tur till ett mer vidgat perspektiv på hur problemet kan lösas, vilket i sin tur leder till 

bredare förståelse till lösningen och kanske inte den vanliga “typ-lösningen” som många studenter 

troligen försöker lära in.

Som förväntat visade det sig att Facebook användes av flest studenter. Sättet Facebook används på 

liknas vid crowdsourcing det vill säga att studenten söker lösning på ett problem av ett antal andra 

studenter som i sin tur kan bidra med sin kunskap. I sin Facebookgrupp kan de samlas och 

tillsammans komma fram till lösningar på bland annat sina matematikproblem. Intressant att se var att 

flera studenter på frågan “Finns det någon plattform som KTH skulle kunna införa som hjälp för din 

egen inlärning av matematik?” föreslog någon form av crowdsourcingplattform för diskussion och 

problemlösning mellan alla studenter på KTH.

5.1.7 Hur anser studenterna själva att plattformen påverkar deras egna inlärning av 
matematik?

Studenterna verkar tycka att se andra studenters lösningar samt diskutera dem gynnar deras inlärning

mest. De anser även att hjälpa andra får dem att få en djupare förståelse för ämnet. Facebook och 

Skype är plattformar som främst öppnar upp för diskussion. Att just Facebook är den vanligaste och 

mest givande plattformen för inlärning är inte speciellt konstigt då många utav studenterna som för 

övrigt går i samma årskurs i sina svar berättade att de har en egen Facebookgrupp dit alla 

klasskamrater har tillgång. I denna grupp diskuteras alltså matematikproblem som studenter haft 

svårigheter med.

Värt att ta upp är även att det finns studenter som anser att Facebookkonversationer sällan är givande

vid diskussion samt att det finns studenter som ej använder sig utav plattformar för samarbete vid sina

matematikstudier.
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5.1.8 Hur upplever studenterna själva att tillgången till befintliga resurser för inlärning på 
KTH är? 

Då 30% av deltagarna i undersökningen anser att det ej finns tillräckligt med resurser för att hjälpa 

deras inlärning av matematik samt att 25% inte har någon åsikt kring frågan kan det vara nödvändigt 

av KTH att komma fram med flera pedagogiska lösningar, till exempel i form av en 

crowdsourcingplattform. Det finns ingen markant skillnad mellan de studenter som anser att det ej 

finns tillräckligt med resurser och övriga när det gäller plattformsanvändning.

Ludu.co som är ett relativt nystartat projekt används av 20% av studenterna. I och med att det är ett 

relativt nystartat projekt finns det enorm utvecklings- och förbättringspotential på webbsidan. Fler 

crowdsourcinginspirerade verktyg skulle kunna implementeras för att uppfylla studenternas behov och 

underlätta deras studier.
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5.2 Metodkritik

Då undersökningen fick en oväntad vändning en bit in i processen så fick metoden inte lika mycket tid 

att klargöras som innan. Tanken var från början att ha en grupp studenter som läste samma 

matematikkurs, vilka i samband med sina studier inför slutexaminationen skulle använda en 

förbestämd plattform för samarbete inom matematik. Problemformuleringen från början var då tänkt att

fokusera på fenomenet crowdsourcing ( = tänktalko på svenska), men då komplikationer uppstod och 

endast två studenter anmälde intresse för undersökningen på förtid så avslogs denna pilotstudie. Då vi

hade ont om tid gjordes en ny problemformulering som dels skulle vara lättare att få svar på, men 

också använda en enklare metod. Underlaget för undersökningen blev till slut endast en enkät. En 

enkät som sökte nästan enbart kvalitativa svar i form av stycketext. 

Att gå från en undersökning där studenterna faktiskt skulle få göra någonting under en period till att de

endast skulle svara på en enkät påverkade nog metoden mest negativt sett ur en vetenskaplig 

synvinkel. Vi hade nog lite höga förväntningar på vilken metod vi skulle kunna genomföra i 

undersökningen.

Problemet med enbart en enkät är att få tillräckligt många respondenter för att kunna dra en rimlig 

slutsats. I undersökningen svarade nästan alla som fick enkäten, och detta skedde genom den 

programintegrerande kursen i medieteknik som alla studenter i årskurserna ett till tre läser. Till 

undersökningen fick vi ihop totalt 20 svar. Utöver mängden respondenter så svarar studenter olika 

noggrant när det kommer till enkäter. Det finns de som skriver väldigt utförliga och genomtänkta svar 

medan andra knappt verkar ha läst frågan ordentligt innan de skriver. Till följd av detta så blir resultatet

så klart därefter. Slutligen är enkätens frågor också något som i allra högsta grad kan vara bristande. 

Just i detta fall anser vi att vi fångat in problemformuleringen ganska bra med de frågorna som var 

med i enkäten.

Exempel på svar till varje fråga visades även för respondenterna vilket kan ha lett till något vinklade 

svar, vi ansåg dock att detta skulle behövas då vi antog att de annars skulle varit kortfattade i sina svar

vilket ej skulle vara tillräckligt för en kvalitativ undersökning.

Då vissa studenter i sina enkätsvar var något osäkra på om vissa utav deras svar på frågan “Vilka 

plattformar har du använt/använder du i samband med studier i matematik?”. Därför hade det troligtvis

varit nödvändigt att vid instruktionerna för enkäten lägga till en definition av samarbetsplattform inom 

matematik.

Utöver enkäten tänkte vi, i mån av tid och vid behov genomföra intervjuer med de respondenter som 

beviljat det i enkäten. Tanken med detta var att gardera oss i fall de svar vi fått in ej varit tillräckliga för 

att besvara problemformuleringen. Detta gjordes dock ej då vi ansåg att svaren var tillräckliga för att 

genomföra undersökningen.
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 6. Slutsatser

Vår problemformulering löd: Vilka plattformar för samarbete inom matematik använder 

medieteknikstudenter på KTH idag, och hur används de? Resultatet från enkäten ger ett ganska tydligt

svar på frågan om vilka som används, men eftersom svarsgruppen inte var så pass stor bör det tas 

hänsyn till när man studerar svaren. Facebook är den vanligaste plattformen, och detta genomsyrar 

med stor sannolikhet hela KTH då Facebook används av så många människor runt om i världen att de

flesta på KTH nog använder det också.

Facebook används främst för att ställa frågor i grupper, och i chatt. Plattformen används också för att 

få olika synvinklar på lösningar till tal, och där främst inför tentamen.

Hur lär man sig bäst med dessa plattformar? Som resultatet visar så är det minst lika viktigt att kunna 

ta del av många olika lösningar på ett problem som att diskutera problemet med någon annan för att 

komma fram till en lösning. Vilket alternativ som lämpar sig bäst varierar från person till person. Vissa 

vill ha en diskussion, och då kanske i direkt anslutning till hur talets lösning demonstreras medan 

andra nöjer sig med att lägga upp en fråga och vänta på svar. Trots detta verkar direkt 

feedback/diskussion vara det som gynnar inlärningen bäst i matematik.

Vidare finns intresse för att från KTH implementera en plattform för plattformsbaserat samarbete, och i

detta fall inom matematik. Studenterna skulle då vilja se en plattform med inslag av framför allt 

crowdsourcing där studenterna kan diskutera matematiska problem och tillsammans komma fram till 

lösningar.

Måns Åberg & Gustav Fridh

25



DM129X - Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 2015-06-09

 6.1 Förslag på framtida undersökningar

Då högre betyg på studenter ligger i allas intresse så finns det i framtiden möjligheter till att genomföra

mer specifika undersökningar på fenomen som till exempel tänktalko. Framtidens tillväxt av IT och 

data kommer kanske möjliggöra nya tillvägagångssätt för kommunikation. Tänktalko är redan idag 

något som används för att lösa stora och svåra problem. Forskare har till exempel hittills inte hittat på 

något effektivt sätt att beräkna proteinveckning med hjälp av datorer, och istället har de skapat en 

plattform där allmänheten kan gå ihop och tillsammans hjälpas åt till att få forskningen att gå framåt. 

Detta skulle kunna vara något för KTH i framtiden tror vi. Tänktalko kan därför vara något att 

undersöka i samband med studier på KTH. Redan i denna undersökning frågades respondenterna om

resurser som KTH kan sakna, och ett flertal ansåg att en plattform liknande “math overflow”, med flera,

skulle kunna fungera på KTH. 

Mer konkret så kan det i framtiden behövas en undersökning som prövar tänktalko i praktiken på KTH.

Vi tror nämligen på att studenterna kan lära sig bättre genom en tänktalko- plattform, och eftersom vi 

inte kunde genomföra den undersökningen nu så vill vi uppmana KTH till att göra detta
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Bilagor

Bilaga 1 (enkät)

Vilka plattformar har du använt/använder du i samband med studier i matematik? *
Exempelvis: Skype, Facebook, mathoverflow, Reddit, Google Hangouts...

 Skype
 Facebook
 Mathoverflow
 Reddit
 Google Hangouts
 Använder ingen plattform
 Övrigt: 

Om du ej använder dig av någon plattform, varför inte, och hur studerar du i så fall? 
T.ex: "Jag brukar mest sitta och nöta extentor samt läsa kurslitteraturen då jag känner att internet ej är 
till hjälp vid mina matematikstudier"
För de plattformar du angett ovan; Hur har du använt respektive plattform? Använde du ingen 
skriver du det *
T.ex: Skype använder jag för att ringa upp min vän som får förklara hur jag ska gå till väga för att lösa 
uppgifter.
Hur känner du att det hjälper din inlärning av matematik? Vilken "lär du dig bäst av"?*
T.ex: "När jag använder Skype har jag en vän som förklarar allt väldigt bra för mig, då förstår jag teorin
bättre eftersom han/hon är pedagogisk" eller "Jag använder Skype för att hjälpa min vän, vilket leder 
till att jag förbättrar mina kunskaper samtidigt som jag förklarar för honom/henne"
Anser du att det finns tillräckligt med resurser från KTH för att hjälpa dig med din inlärning av 
matematik?*Obligatorisk

 Ja det är lagom
 Nej inte för mig
 Har ingen åsikt

Finns det någon plattform som KTH skulle kunna införa som hjälp för din egen inlärning av 
matematik?*
T.ex: "De skulle kunna ha något i stil med mathoverflow, eller kanske något annat liknande som har 
med crowdsourcing att göra för då kan alla studenter hjälpa varandra på samma ställe"

Svar på enkät: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G0SegkHUU5QlKgDImqI4lphM2itKlXH-Q5TxifSo6v4/edit?
usp=sharing
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