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Abstract 
Recent debate about the ever decreasing mathematics skills of Swedish students combined 
with the shortage of mathematics teachers in the Swedish school system have created the 
need for alternative forms of learning. Today the number of young people who use the 
internet is at an all time high and it is probably on the internet that new platforms for learning 
have the greatest potential to succeed. This study focuses on interactive e-learning. 

The overall objective of the study presented in this thesis is to improve the conditions for 
students studying mathematics using an interactive e-learning service. To accomplish this, 
three important aspects were identified in order to measure how the digital learning 
environment of the interactive e-learning service is experienced. After that, a method is 
developed in order to improve the digital learning environment, based on the three aspects. 

The report describes how an interactive e-learning service can be further improved through 
assessment and implementation of new software. The service that has been assessed and 
improved is the Swedish interactive e-learning service Mattecoach på nätet. Based on results 
obtained from surveys and interviews, potential ways to improve the service were found and 
parts of those improvements were implemented. In order to assess the improvements made, 
a second evaluation was conducted. 

In this study, we managed to find a number of improvement points of which we later on 
implemented a big part of. The result from the study indicates that these improvements 
contributed to a better study environment and that a viable way to develop an interactive e-
learning service is to examine different aspects (time aspect, coaching aspect, software 
aspect) with the aim to evaluate the service, and then develop the service by improving these 
aspects based on theories of learning and users preferences. 

Keywords: interactive e-learning, online coaching, education, mathematics studies, system 
development 
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Sammanfattning 
Senaste tidens debatt om de ständigt sjunkande matematikkunskaperna hos svenska elever 
i kombination med den lärarbrist som vuxit fram i den svenska skolan har skapat ett utrymme 
för diskussion kring och behov av alternativa lärandeformer. Idag utnyttjar ungdomar internet 
i allt större utsträckning och det är troligtvis där som nya plattformar för lärande har störst 
potential att lyckas. Den här studien är inriktad på interaktivt e-lärande. 

Det övergripande syftet med studien är att förbättra förutsättningarna för elevers studier i 
matematik då de använder en interaktiv e-lärandetjänst. För att åstadkomma detta 
identifierades tre viktiga aspekter i syfte att mäta hur den digitala studiemiljön i den 
interaktiva e-lärandetjänsten upplevs. Efter detta togs en metod fram och användes för att 
förbättra den digitala studiemiljön utifrån de tre aspekterna. 

Rapporten beskriver hur en interaktiv e-lärandetjänst kan vidareutvecklas genom utvärdering 
och implementering av ny programvara. Den tjänst som har utvecklats är den svenska 
interaktiva e-lärandetjänsten Mattecoach på nätet. Utifrån resultaten som erhölls från 
utvärderingen togs förbättringsförslag fram och implementerades varpå en ny utvärdering 
följde. 

I den här studien lyckades vi hitta ett antal förbättringspunkter vilka vi sedemera 
implementerade en större del av. Resultatet från studien indikerar att dessa förbättringar 
bidrog till en bättre studiemiljö samt att ett gångbart sätt att utveckla en interaktiv e-
lärandetjänst är att undersöka olika aspekter (tidsaspekt, coachningsaspekt, 
programvaruaspekt) med syfte att utvärdera tjänsten, och därefter utveckla tjänsten genom 
att förbättra dessa aspekter med utgångspunkt i teorier om lärande och användares 
önskemål. 

Nyckelord: interaktivt e-lärande, nätbaserad coachning, utbildning, matematikstudier, 
systemutveckling 

  



 

III 
 

Erkännanden 
Vi vill tacka våra eminenta handledare Fredrik Enoksson och Tanja Pelz-Wall för den 
kontinuerliga och konstruktiva feedback som vi fått under tiden för studien. Vidare vill vi tacka 
Simon Benjaminsson, ansvarig för driften av Mattecoach på nätet, som har ställt upp och 
bollat idéer under tiden för implementeringen och handlett oss i utvecklandet av de nya 
funktionerna. Sist men inte minst vill vi tacka alla coacher på Mattecoach på nätet som har 
svarat på de enkäter som studien haft som grundstomme. Ett speciellt tack är även riktat till 
coacherna Jonas Johansson, Marianne Al-Ghorabi, Malin Engquist, Linda Holmberg, Jonas 
Blomqvist och Martin Sivertsson för deras medverkande i intervjuer. Stefan Stenbom, Minna 
Sahlsten och pilotgruppen som hjälpte oss med framtagandet av enkäter vill vi också tacka. 

  



 

IV 
 

Förord 
Examensarbete. Detta läskiga ord. Ett ord som, sedan vi började på KTH och tog våra första 
stapplande steg mot våra första högskolepoäng, har känts avlägset och något som inte 
berört oss. Ett ord som varit associerat med något som de äldre studenterna pratat om. Nu 
är det vi som är de äldre studenterna. 

Med examensarbetet kommer krav men också friheter. Vi fick för första gången möjligheten 
att själva välja vad vi ville undersöka och applicera det vi har lärt oss - häftigt! Vi är två 
studenter från Kungliga tekniska högskolan som har genomfört detta examensarbete som en 
avslutning på vår fem år långa utbildning inom informations- och kommunikationsteknik vid 
programmet Civilingenjör och Lärare (CL). I egenskap av blivande matematiklärare har vi 
som ambition att hjälpa barn och ungdomar att utveckla sina kunskaper inom matematik. Vi 
anser att detta är essentiellt för ungdomar, eftersom vi menar att nyttan med kunskaper och 
färdigheter inom matematik sträcker sig långt längre än klassrummets väggar och är 
nödvändiga i elevers fortsatta vandring längs livets väg. Därför vill vi undersöka om vi kan 
förbättra möjligheterna för elever att studera matematik. 

Joakim har under sin studietid arbetat för projektet Mattecoach på nätet, en tjänst där elever 
via en-till-en-coachning får vägledning i matematik. Joakim har, under denna tid, identifierat 
ett behov av att förbättra tjänstens programvara i syfte att underlätta coachandet. Med 
anledning av detta har vi valt att utvärdera tjänsten Mattecoach på nätet och med hjälp av 
den kompetens inom systemutveckling som vi besitter utveckla funktioner och gränssnitt i 
programvaran så att elever får en bättre digital studiemiljö och således får lättare att studera 
matematik. 

Som avslutning önskar vi er en trevlig läsning! 

Joakim Cronelöv & Michael Nilsson 
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1. Inledning och bakgrund 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med studien. 

Matematikämnet i den svenska skolan har kanske aldrig varit så debatterat i media som det 
är idag. Oavsett om det är åsikter om dåliga lärare eller understimulerade elever som lyfts 
fram, så visar resultaten av PISA-mätningarna (PISA, 2015) att matematikkunskaperna hos 
svenska elever aldrig varit så bristfälliga som nu. Samtidigt som resultaten sjunker har en 
lärarbrist vuxit sig fram och det förutspås att över 65000 lärare kommer att saknas inom en 
tioårsperiod (Lärarförbundet, 2016).  

Samtidigt som dessa negativa trender sker, pågår en annan trend där ungdomar får tillgång 
till internet i allt större utsträckning och i allt lägre åldrar (Davidsson & Findahl, 2015). Tack 
vare detta bör det finnas stora möjligheter att utveckla och förbättra lärandet eftersom 
lärarstöd nu finns tillgängligt även online, till exempel i form av interaktiva e-lärandetjänster. 
Interaktivt e-lärande har inte forskats på i lika stor utsträckning som icke interaktivt e-lärande 
(Hrastinski, Keller, & Carlsson, 2010). Hrastinski och Stenbom (2013) har föreslagit att ett fält 
för vidare forskning inom området är; “forskning och utveckling av mjukvara för att stödja 
coachning på nätet” (egen översättning). En möjlig startpunkt för vidare forskning inom detta 
fält finns i att utvärdera och utveckla de interaktiva e-lärandetjänster som redan idag finns 
tillgängliga och det är inom detta fält som denna studie ämnar befinna sig. 

För att klassas som en e-lärandetjänst krävs förekomsten av någon form av dialog mellan ett 
lärandeobjekt och ett e-lärandeverktyg (eLearning Industry, 2016). E-lärande kan enligt 
Hrastinski (2008) delas upp i asynkront och synkront e-lärande. Synkront eller interaktivt e-
lärande innebär att kommunikationen i dialogen sker inom en specifik tidsrymd till skillnad 
från asynkront e-lärande där kommunikationen i dialogen är oberoende av tiden. 
Kommunikation i form av ett telefonsamtal eller ett e-mail är exempel på synkron respektive 
asynkron kommunikation. Inom interaktivt e-lärande finns det oftast någon form av 
webkamera eller chattsystem. Mattecoach på nätet är således en interaktiv e-lärandetjänst 
eftersom den utgörs av en synkron kommunikation mellan coach och elev. 

Interaktiva e-lärandetjänster bör inte ta skolans roll i samhället, däremot kan dessa fungera 
som ett komplement för elever som känner att skolan inte ger dem förutsättningar att klara 
de krav som ställs. De ständigt sjunkande PISA-resultaten i matematik visar på att behovet 
av ett sådant komplement är stort (PISA, 2015). Fördelen med interaktivt e-lärande är att det 
kan göras tillgängligt för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Interaktivt e-lärande kan 
även ta bort en del av det sociala stigma som kan finnas vid exempelvis stödundervisning i 
skolan samt för de elever som av olika anledningar inte vågar räcka upp handen i 
klassrummet och be om hjälp. Enligt Hrastinski, Keller och Carlsson (2010) är en blandning 
mellan synkront och asynkront e-lärande att föredra. Denna fördel borde även fås om 
traditionella hemstudier, i form av läxläsning, kompletteras med någon form av interaktivt e-
lärande. 

Interaktivt e-lärande innefattar synkron social interaktion mellan coach och elev, dock inte i 
samma grad som klassrumsundervisning eller annat extrastöd. En nackdel med interaktivt e-
lärande är den lägre graden utav social interaktion vilket delvis går emot Vygotskijs (1978) 
teorier som utgår från att en god lärandesituation innefattar social interaktion och att elever 
lär sig tillsammans med andra. Därför är det viktigt att utveckla och utforma interaktivt e-
lärande med en hög grad av social interaktion i åtanke. Även om interaktivt e-lärande innebär 
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en lägre nivå av social interaktion så kan det fungera som ett komplement till de typer av 
lärande som är baserade på social interaktion. 

Den här rapporten beskriver en studie som undersöker hur en interaktiv e-lärandetjänst kan 
utvecklas. I studien har tjänsten Mattecoach på nätet (mattecoach.se) undersökts. En 
grundlig beskrivning av Mattecoach på nätet finns att finna i delkapitel 1.1. Mattecoach på 
nätet har undersökts i tidigare forskningssammanhang (Hrastinski & Stenbom, 2013) och 
tjänstens dåvarande programvara identifierades då som ett problemområde. 

1.1. Beskrivning av Mattecoach på nätet 
Mattecoach på nätet är en tjänst som drivs gemensamt av Vetenskapens hus, Kungliga 
tekniska högskolan och Stockholms universitet. Projektet finansieras av svenska kommuner i 
utbyte mot att deras elever får fri tillgång till tjänsten vilket kräver en internetuppkoppling och 
en webbläsare. Tjänsten fungerar så att elever i blandade åldrar loggar in på Mattecoach på 
nätet:s hemsida (mattecoach.se) och får genom coachning kostnadsfritt stöd i matematik 
online. Eleven är anonym för coachen och eleven ser enbart förnamnet på coachen. 
Coachningen utspelar sig i en chattmiljö där interaktionen innefattar synkron kommunikation i 
skrift och bild. Kommunikationen sker i form av en chattdialog i kombination med möjligheten 
att rita och skissa bilder och symboler på en rittavla. Chattdialogen syftar till att eleven och 
coachen ska kunna kommunicera skriftligen samt diskutera och ställa frågor till varandra. 
Coach och elev delar samma rittavla, där rittavlan är till för att kunna rita upp bilder, grafer, 
symboler och andra matematiska representationer. Funktionerna i rittavlan är samma för 
både coach och elev. Det finns även en intern chatt där enbart coacher kan chatta med 
andra coacher. Syftet med den interna chatten för coacher är att de ska kunna diskutera och 
ställa frågor till varandra så att de kan coacha eleven på bästa sätt. Mattecoach på nätet är 
öppet måndagar till torsdagar, under vår- och hösttermin, mellan klockan 17.00 och 20.00. 
Under dessa tider befinner sig coacherna i samma lokal som andra coacher från samma ort. 
Exempelvis sitter Stockholmscoacherna i ett konferensrum på Vetenskapens hus i 
Stockholm. I konferensrummet har coacherna tillgång till kurslitteratur inom 
matematikämnena, från lågstadiet till och med gymnasiet. Coacherna har vanligtvis upp till 
tre elever samtidigt med möjlighet att ta fler. En typisk konversation pågår i genomsnitt i 37 
minuter men kan variera kraftigt mellan 2 och 180 minuter. Exempel på hur en konversation 
kan se ut finns i Bilaga 1. 

De coacher som jobbar vid Mattecoach på nätet är studerande vid något av de lärarprogram 
som finns vid de svenska lärosätena. Samtliga coacher har genomgått kursen 
Grundläggande nätcoachning (LV118U), 2 högskolepoäng, som ges på KTH.  

Innan denna studie påbörjades fungerade den befintliga datainsamlingen på Mattecoach på 
nätet på följande sätt: När en elev ansluter sig till en konversation skickas information om 
sessionen till Mattecoach på nätets servrar. Genom denna datainsamling finns en del 
statistik tillgänglig, såsom hur långt ett samtal är, vilken webbläsare som användes, vilken 
matematikkurs eleven läser, om de använder dator eller smartphone med mera. 

1.2. Syften och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att förbättra förutsättningarna för elevers studier i 
matematik då de använder e-lärandetjänsten Mattecoach på nätet. Mer specifikt syftar 
studien till att undersöka om vissa genomförda förbättringar av denna tjänst även skulle 
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upplevas som förbättringar av eleverna. Förhoppningen är att det är så, vilket skulle innebära 
att elever ges bättre förutsättningar att studera matematik. Ett näraliggande syfte är att, 
genom att kombinera redan etablerade metoder för utvärdering, ta fram underlag för vilka 
typer av förbättringar som bör göras och därefter genomföra dessa samt utvärdera vilken 
effekt som dessa förbättringar fick för tjänsten. Metoden för hur denna datainsamling 
genomförs är av stor vikt då Mattecoach på nätet själva planerar att fortsätta med detta 
utvecklingsarbete i framtiden.  

1.2.1. Problemformulering 
Interaktivt e-lärande är ett relativt nytt forskningsområde och målet med denna studie är att, 
genom att identifiera viktiga aspekter och därefter undersöka hur dessa aspekter upplevs, 
förbättra elevers upplevelse av deras studiemiljö i en interaktiv e-lärandetjänst. Det är enbart 
användarnas upplevelse som kommer mätas. 

1.2.2. Frågeställningar 
Studien utgår från en huvudfråga. Huvudfrågan lyder enligt följande: 

¾ Hur kan en interaktiv e-lärandetjänst i matematik utvecklas i syfte att förbättra elevers 
upplevelse av den digitala studiemiljön? 

För att kunna besvara huvudfrågan behöver kunskap om olika utvärderingsmetoder, olika 
sätt att identifiera utvecklingsbehov samt olika sätt att mäta förbättring hämtas in. För att 
hämta in denna kunskap formulerades följande tre underfrågor: 

¾ Hur kan utvärderingen av tjänstens digitala studiemiljö genomföras? 
¾ Hur kan utvärderingen av den befintliga tjänsten vara utformad för att 

identifiera utvecklingsbehovet? 
¾ Hur kan förbättring mätas i tjänsten? 

1.3. Disposition och genomförande 
Rapportens upplägg är följande: Inledningsvis finns avsnittet ”Tre viktiga aspekter för 
interaktiva e-lärandetjänster” som redogör för de tre aspekterna som identifierats. Därefter 
kommer ”Metod för att testa de tre aspekterna” där den metod som använts beskrivs och 
motiveras, kopplat till de tre aspekterna. Därefter följer avsnittet ”Resultat” där resultaten från 
metoden presenteras. Avsnittet ”Analys och diskussion” kommer därefter som en naturlig 
följd av ”Resultat”-avsnittet, i vilken resultaten analyseras utifrån tidigare nämnda teorier, 
modeller och ramverk. I detta avsnitt diskuteras även resultatens rimlighet, validitet och 
reliabilitet. Efter ”Analys och diskussion” avslutas rapporten med “Slutsatser och 
rekommendationer” då frågeställningen besvaras och slutsatser, förslag på vidare forskning 
och rekommendationer presenteras. 

Utformningen av det upplägg som studien följde var inspirerat av hur konstruktiv forskning är 
beskriven av Kasanen, Lukka och Siitonen (1993). Konstruktiv forskning innefattar 
framtagandet av artefakter (dvs. ting som är tillverkat av människor, vilket kan innefatta 
modeller, diagram, organisationer eller liknande) för att lösa verkliga problem. Konstruktiv 
forskning kan enligt Kasanen, Lukka och Siitonen delas upp i följande sex faser: 

1. Hitta ett praktiskt relevant problem som också har forskningspotential. 
2. Skaffa en generell förståelse för problemområdet. 
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3. Var innovativ och hitta ett lösningsförslag. 
4. Demonstrera att lösningen fungerar. 
5. Visa de teoretiska kopplingarna och undersökningens bidrag till lösningen. 
6. Undersök i vilken bredd lösningen är applicerbar. 

Arbetet med att ta fram studiens bakgrund och frågeställning svarar mot den första och den 
andra fasen. Det är där problemet och problemområdet identifieras och gås igenom. 
Avsnittet ”Tre viktiga aspekter för interaktiva e-lärandetjänster” leder fram till ett 
lösningsförslag (fas tre) om vilka aspekter som ansetts vara viktiga att utforska kring hur 
tjänsten kan förbättras, vilka därefter testas (fas fyra) i avsnittet ”Metod för att testa de tre 
aspekterna”. Resultatet från denna testning presenteras (fas fyra) i avsnittet ”Resultat”. De 
två avslutande delarna (”Analys och diskussion” och ”Slutsatser och rekommendationer”) 
svarar mot de två sista faserna. 

Arbetet har delats upp mellan författarna. Den ena har haft huvudansvaret för det tekniska 
under implementationsfasen och den andre har haft huvudansvaret för rapportens 
utformning. Arbetsbördan har totalt sett fördelats lika mellan de båda under tiden för 
examensarbetet. Förstudien inklusive förarbeten tog sex veckor. Ytterligare sex veckor lades 
på implementationsfasen. Efterstudien tog tre veckor i anspråk. Avslutningsvis lades fem 
veckor på rapportskrivning och ytterligare två veckor på presentation av arbetet med 
efterföljande revidering av rapporten. Totalt sett har examensarbetet tagit 22 veckor. 

1.4. Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att enbart försöka förbättra elevers digitala studiemiljö vid 
Mattecoach på nätet med förhoppningen att en förbättring av den digitala studiemiljön leder 
till bättre förutsättningar till lärande. Denna avgränsning är delvis gjord med följande citat i 
baktanke: 

”Online coaching is encouraged by an organization, but the control of learning 
 is primarily in the hands of the student” (Hrastinski & Stenbom, 2013) 

Studien är också indirekt avgränsad till att enbart behandla ämnet matematik. Till studien har 
viss insamling av kvalitativ data från elever valts bort eftersom elevers kunskaps- respektive 
åldersskillnad varit av så pass stor magnitud att exempelvis intervjuer hade blivit svåra att 
genomföra. De hade rimligtvis behövt genomföras med representanter från alla 
åldersgrupper och kunskapsnivåer, vilket blir problematiskt då elevernas åldrar varierar från 
cirka 10 år till 18 år. Andra typer av kvalitativ datainsamling ger upphov till etiska och 
moraliska dilemman då en stor del av målgruppen inte är myndiga. 
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2. Tre viktiga aspekter för interaktiva e-
lärandetjänster 
I detta kapitel beskrivs de tre aspekter som identifierats för att mäta hur väl en e-
lärandetjänst fungerar och hur de är kopplade till elevens digitala studiemiljö. 

2.1. Aspekterna 
För att kunna mäta eventuella förbättringar eller försämringar av en interaktiv e-lärandetjänst 
identifierades tre aspekter med syfte att registrera denna förändring. De tre aspekterna som 
identifierades var tidsaspekten, coachningsaspekten samt programvaruaspekten. 

x Tidsaspekten 
Med tidsaspekten menas den totala uppfattningen om väntetiden i ett samtal; från att 
en elev skrivit en fråga tills de att coachen svarar. Denna aspekt är viktig eftersom det 
är önskvärt att tjänsten upplevs vara synkron. Tidsaspekten är även problematisk 
eftersom det inte är trivialt hur länge en elev kan förvänta sig att vänta på svar i ett 
samtal. Denna uppfattning kan variera från individ till individ. Som referens kan 
nämnas att väntetiden i chatten på Mattecoach på nätet varierar mellan direkt 
återkoppling och upp till ett par minuter, beroende på elevens engagemang och 
antalet elever som coachen hjälper samtidigt. 

x Coachningsaspekten 
Med coachningsaspekten menas den samlade uppfattningen om hur coachningen 
har upplevts i ett samtal. Denna aspekt är också subjektiv och enbart baserad på 
individens egen uppfattning. Det är inte heller trivialt vad som upplevs vara bra 
respektive dålig coachning. Vissa elever kanske enbart vill ha ett snabbt svar på sina 
mattefrågor och om detta inte sker, kan dessa eventuellt uppleva coachningen som 
dålig. 

x Programvaruaspekten 
Med programvaruaspekten menas upplevelsen av programvarans användarvänlighet 
och funktionalitet, det vill säga den samlade uppfattningen om programmet och hur 
nöjd användaren känner sig. Även denna aspekt är subjektiv och det är inte trivialt 
vad som motsvarar en bra respektive dålig upplevd användbarhet, det kan skiljas från 
individ till individ. 

Dessa aspekter valdes för att ge en bred bild över hur en interaktiv e-lärandetjänsts 
användare uppfattar tjänsten. Vid användandet av en interaktiv e-lärandetjänst utgörs 
elevens digitala studiemiljö av den interaktiva e-lärandetjänstens programvara och 
interaktionen som sker mellan coach och elev via tjänsten. Utifrån detta resonemang följer 
att coachningsaspekten och programvaruaspekten är två självklara aspekter som påverkar 
elevens upplevelse av tjänsten. Dessa aspekters koppling till relevant forskning redovisas i 
de kommande delarna av detta kapitel. Tidsaspekten finns redan inkluderad i de övriga två 
aspekterna, däremot har denna aspekt singlats ut för att den enligt Dennis och Robert (2005) 
och Hrastinski et al. (2010) har en stark koppling till hur väl en interaktiv e-lärandetjänst 
fungerar. Hrastinski et al. (2010) menar att en av fördelarna med interaktivt e-lärande är 
möjligheten till direkt respons och att en försenad respons leder till att coachens återkoppling 
kanske inte ger önskad effekt. Dennis och Robert (2005) lyfter fram vikten av snabb respons 
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för att undvika störningar i konversationen. Samtliga tre aspekter har inslag av subjektivitet, 
vilket kan påverka studiens validitet och reliabilitet. Med reliabilitet menas studiens 
tillförlitlighet och validitet syftar på i vilken mån det som mätts faktiskt var det som ämnades 
mätas. Subjektiviteten hos aspekterna skulle kunna påverka reliabiliteten, framförallt vid 
mätningar med få datapunkter. Mätningar av fler datapunkter bör fortfarande ge en god 
indikation på hur den digitala studiemiljön upplevs. När reliabiliteten sjunker så sjunker även 
validiteten. 

2.2. Aspekternas koppling till studiemiljö och lärande 
Nedan följer en genomgång av olika teorier och hur de kan kopplas till den digitala 
studiemiljön som finns på en interaktiv e-lärandetjänst. 

2.2.1. Hur teorier förhåller sig till studiemiljön 
Ett konstruktivistiskt förhållningssätt 

Med en konstruktivistisk syn på lärande menar Piaget (1977) att individer konstruerar sin 
egen kunskap. En konstruktivistisk syn bygger på antagandet att lärande sker genom en 
aktiv process. En lärare kan endast förse sin elev med nycklar så att eleven får de bästa 
förutsättningarna att situera sitt eget lärande. Därför är det viktigt att eleven får goda 
förutsättningar att på egen hand laborera med det nya stoff som vederbörande ska tillägna 
sig. De förutsättningar som eleven behöver för att på egen hand laborera, motsvaras i en 
digital studiemiljö utav de funktioner och verktyg som finns tillgängliga i e-lärandetjänsten. 

Proximal utvecklingsteori 
Vygotskijs (1978) teori om proximal utveckling kan representeras genom tre nivåer av 
utvecklingszoner. Den innersta nivån symboliserar kunskap som kan erövras utan 
vägledning. Den yttersta nivån symboliserar kunskap som i nuläget inte går att erövra på 
egen hand. Mittemellan dessa nivåer ligger den proximala utvecklingszonen, vilken 
symboliserar kunskap som går att erövra med hjälp av vägledning av andra individer. Vid 
utbildningen till mattecoach ligger fokus på denna proximala utvecklingszon och målet är att 
coacherna ska möjliggöra för eleverna att befinna sig i denna zon. Om detta sker eller inte är 
kopplat till en handledares möjligheter att identifiera en elevs proximala utvecklingszon 
(Stenbom, 2015). Det är en viktig och stor utmaning för en coach att tolka en elevs 
nuvarande kunskapsnivå för att kunna coacha på rätt nivå (Hrastinski & Stenbom, 2013). Det 
är viktigt att en hög nivå av intellektuell utveckling uppnås (Hrastinski & Stenbom, 2013). Ett 
sätt att upprätthålla en hög nivå av intellektuell utveckling för eleven kan vara att skapa en 
digital studiemiljö där det finns möjligheter att beskriva mer avancerade koncept, exempelvis 
enhetscirklar, koordinatsystem och andra svårbegripliga matematiska begrepp. 
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Samspelet mellan coach och elev (eng Relationship of inquiry) 
Ramverket Relationship of inquiry (Stenbom, 2015) är ett ramverk som kan användas för att 
undersöka relationen mellan coach och elev. Ramverket består av de fyra elementen 
kognitiv närvaro, lärande-närvaro, social närvaro och känslomässig närvaro. Se bild på sidan 
30 i Stenbom (2015).  

 
 
Den kognitiva närvaron syftar på elevens intellektuella förmåga. En hög nivå av kognitiv 
närvaro finns i ett samtal om samtalet genomgår följande fyra steg: 

x Initiering av en problemsituation eller fråga.  
x Utforskning av problemet. 
x Integrering av resultatet från utforskningen. 
x Slutsats, vilket är steget där lösningar till problemet föreslås.  

Lärande-närvaro syftar på det arbete som coachen gör för att etablera och behålla ett 
samspel mellan coach och elev. Detta arbete kan delas upp i följande tre delar: 

x Design och organisation, som syftar på de konfigurationer och arrangemang som 
coachen genomför för att strukturera upp en konversation. 

x Hantering av framfart, som handlar om det arbete som coachen gör för att bevaka 
elevens kognitiva närvaro. 

x Direkta instruktioner, vilket syftar på den information som coachen delar med eleven. 

  

Figur 1. Proximal utvecklingsteori (Vygotskij, 1978) 

Tabell 1. Relationship of inquiry (Stenbom, 2015) 
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Den sociala närvaron syftar på den individualism och interaktion som sätter gränserna för 
den interpersonella relationen. Denna kategoriseras på följande sätt: 

x Öppen kommunikation, vilket kännetecknas av det stöd och bekräftelse som finns i 
relationen. 

x Sammanhållning i relationen, vilket är de ansatser som genomförs för att skapa en 
koppling mellan personer och en känsla av en utbildningskopplad relation. 

Känslomässig närvaro är de utåtriktade uttrycken och känslorna som finns i samspelet 
mellan coach och elev. Dessa kan kategoriseras enligt följande: 

x Känslor vid aktivitet, de känslor som uppkommer vid problemlösning. 
x Känslomässigt resultat, den resulterande känslan efter avslutad problemlösning. 
x Direktpåverkan, de känslor som ges uttryck för mellan coach och elev. 

De fyra stegen som utgör en elevs kognitiva närvaro styrs i en interaktiv e-lärandetjänst utav 
de verktyg som hjälper till vid formulering och lösning av problem, verktyg som i en interaktiv 
e-lärandetjänst kan innebära allt från ritpenna till tangentbord. En interaktiv e-lärandetjänst 
likt Mattecoach på nätet kan stödja en coachs lärande-närvaro genom att låta chattrutan och 
rittavlan fungera på ett sådant sätt att de underlättar för strukturering och hantering av 
framfart. Både bekräftande i relationen och koppling mellan personer (sociala närvaron) är 
beroende av en närvaro mellan coach och elev. Detta kan i en interaktiv e-lärandetjänst 
innebära att snabb återkoppling (tidseffektivitet) bör ske mellan coach och elev. I en 
interaktiv e-lärandetjänst kan den känslomässiga närvaron uttryckas med hjälp av 
exempelvis emojis och text i textruta (chattfönster). 

Coachning som inlärningsmetod 
En lärandeaktivitet står på tre ben - kollaborativ konstruktivism, kritiskt tänkande och 
proximal utveckling (Dewey, 1933; Lipman, 2003; Vygotskij, 1978). En frågebaserad aktivitet, 
där en person via internet får vägledning i ett specifikt ämne av en mer kunnig person kan 
enligt Stenbom (2015) definieras som nätbaserad coachning (eng online coaching). En 
aktivitet där coachning sker innebär att en coach uppmuntrar en elev till högre ordningens 
tänkande, vilket enligt Stenbom (2015) handlar om den kognitiva processen att tänka. 
Uppmuntran kan ske genom att coachen ställer frågor till eleven i syfte att uppnå ett 
pedagogiskt mål. Coachning innebär också att coachen inte ger svaret på elevens frågor, 
utan vägleder eleven att själv komma fram till svaret. Coachning bygger som tidigare nämnt 
på proximal utveckling. I praktiken innebär det att coachen i samtalets tidiga skede 
identifierar elevens förkunskaper, vad eleven kan sedan tidigare, för att i nästa steg ta eleven 
framåt. Med hjälp av frågor och snarlika exempel är det coachens mål att höja elevens 
kunskapsnivå och trycka elevens yttersta nivå av kunskap framför sig. Detta innebär att 
coachen ständigt måste hitta den nya proximala utvecklingsnivån allteftersom samtalet 
fortgår och nya uppgifter inkluderas. I kombination med detta måste samtalet genomsyras av 
de fyra elementen (Relationship of inquiry) och i synnerhet måste det emotionella elementet 
få ta stor plats i syfte att skapa en bra emotionell sinnesstämning i samtalet. 

Engagemang i sociala kontexter 
Engagemang i sociala kontexter sker genom meningsfulla processer (Wenger, 1998). 
Wenger menar att engagemang sker direkt genom samtal, aktiviteter, reflektioner och andra 
former av personlig medverkan. Dessutom skapas fysiska och konceptuella artefakter - ord, 
verktyg, koncept, metoder och berättelser vilka återspeglar våra delade erfarenheter som 
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ligger till grund för vårt deltagande. Meningsfullt lärande i sociala kontexter kräver ett 
samspel mellan dessa artefakter och deltagande.  

Språkets betydelse för inlärning 
Wenger (1998) menar att språket har en stor betydelse för inlärningen. Till språket hör även 
abstraktioner, verktyg, symboler, berättelser, termer och koncept. För att underlätta inlärning 
är det därför rimligt att anta att förbättrade möjligheter att använda ovan nämnda artefakter 
skulle bidra till inlärningen på ett positivt sätt. Engagemang i sociala kontexter och språkets 
betydelse för inlärning går hand i hand med den sociala närvaron som Stenbom (2015) talar 
om i sitt ramverk Relationship of inquiry som beskrevs tidigare i detta kapitel. 

2.2.2. Matematiska representationer och modeller 
Matematiska koncept och begrepp lär man sig genom matematiska kopplingar och 
representationer (Mhlolo, Venkat, & Schäfe, 2012). I deras ramverk ligger fokus på de olika 
matematiska representationerna som en matematisk koppling kan ge upphov till. Mhlolo et 
al. (2012) delar in olika matematiska representationer i alternativa representationer och 
ekvivalenta representationer:  

x Alternativ representation:  
En alternativ representation till en matematisk representation är då den ursprungliga 
matematiska kopplingen representeras på ett annat sätt. Till exempel är grafen till en 
parabel en alternativ representation till den ursprungliga algebraiska representationen 
f(x) = ax2+bx+c. 

x Ekvivalent representation: 
En ekvivalent representation är då den är av samma slag som den ursprungliga 
representationen. Till exempel är de aritmetiska representationerna 2×5 och √100 två 
ekvivalenta representationer av talet 10 i det decimala talsystemet. 

I en interaktiv e-lärandetjänst styrs de möjliga representationer som kan göras av dess 
programvara eftersom möjligheterna att representera begrepp och koncept i tjänsten kan 
begränsas eller möjliggöras av den miljö där samtalet bedrivs. Om det exempelvis inte finns 
ett smidigt sätt att symbolisera tecknet för ”roten ur” så kanske talet 10 aldrig representeras 
på något annat sätt än exempelvis ”2×5”, ”6+4” eller ”13-3”, vilket gör att eleven riskerar gå 
miste om användandet av ”roten ur”-tecknet vilket är en central symbol i det matematiska 
”alfabetet”. 

Enligt Hansson (2007) är det en konst i sig att arbeta vetenskapligt. I synnerhet inom 
naturvetenskap och teknik där arbetet sker med hjälp av teorier och hypoteser vilket i sin tur 
ger upphov till koncept och system. För att återspegla dessa koncept och system i praktiken 
används olika typer av modeller inom naturvetenskapen. Det finns många olika modeller, 
men det gemensamma för dessa är att de har en struktur som påminner om innehållet i det 
som modellen ska återspegla. Hansson (2007) menar att det finns tre typer av modeller som 
beskrivs nedan. 

x Porträttsmodell:  
En porträttsmodell innefattar bilder som kan vara förstorade eller förminskade 
tolkningar av ett innehåll. Några exempel är kartor, molekulära-, arkitektoriska- och 
strukturella modeller. Det gemensamma för en porträttsmodell är att den är rumslig 
och har en geometrik. 
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x Modeller i form av analogier:  
En modell som fungerar som en analogi är en modell där någon icke-rumslig struktur 
hos ett objekt återspeglas i modellen. Ett exempel är då ljus representeras som vågor 
eller då en programmerare representerar sin funktion i form av ett flödesschema. En 
analogisk modell kan skilja sig mycket från verkligheten. 

x Symboliska modeller:   
I en symbolisk modell representeras flera aspekter av ett objekt där varje aspekt visas 
med en symbol. Exempel på en symbolisk modell är instrumentpanelen på en bil. 
Inom naturvetenskapen används nästan uteslutande symboliska modeller i form av 
matematiska modeller. Variablerna i en matematisk formel representerar olika 
storheter och relationen mellan dem representeras av ekvationer. 

Dessa olika modeller representeras i en interaktiv e-lärandetjänst utav olika former av 
representationer. Representationer som till exempel kan vara gjorda med hjälp av 
geometriska figurer, skisser, eller rent av matematiska symboler. 

2.2.3. Något om människa-datorinteraktion 
Människa-datorinteraktion är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt, där ett sätt 
att definiera begreppet är enligt följande:  

”Människa-datorinteraktion är en disciplin som arbetar med konstruktion, utvärdering och 
genomförande av interaktiva datorsystem för humant bruk och även de fenomen som 

inkluderas i detta” (Hewett, et al., 2007) 

Denna definition belyser begreppets mångfacetterade natur. Det är således möjligt att 
studera människa-datorinteraktion utifrån många olika perspektiv. Bland annat 
datorvetenskap, psykologi, ergonomi, grafisk design och sociologi. I den här rapporten 
används begreppet utifrån ett design- och datorvetenskapligt perspektiv. 

För att på ett så informativt och intuitivt sätt som möjligt informera användaren om hur en 
tjänst är tänkt att användas, är det viktigt att den grafiska layouten är utformad så att det är 
tydligt hur interaktionen mellan användare och program förväntas gå till. Enligt Nielsen 
(1994) ska ett bra grafiskt gränssnitt vara enkelt, elegant och angenämt, vilket är målet med 
användarvänlig design. Det är viktigt att typsnitt på text och knappar, positioneringen av 
interaktiva designmönster samt utformningen av menyer och informationsrutor är tydliga och 
intuitiva för användaren (Johnson, 2008). Dessa riktlinjer bör även gälla för interaktiva e-
lärandetjänster. Användbarheten för tjänsten beror på i vilken grad som dessa riktlinjer följs. 

För att göra applikationer lättanvända är det viktigt att skapa lättanvända funktioner och utan 
användbarhet brister funktionaliteten (Villiers, 2007). Inom lärandeorganisationer, vars 
användare inte är yrkesverksamma i organisationen, är det därför viktigt att skapa 
lättanvända applikationer eftersom användarna först måste lära sig att interagera med 
systemet innan ett lärande kan ske (Villiers, 2007).  
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3. Metod för att testa de tre aspekterna 
I detta kapitel beskrivs hur studien genomfördes, varför den genomfördes på detta sätt samt 
vilka metoder som har använts vid genomförandet. 

3.1. Metodens utformning 
För att svara på frågeställningen togs en metod fram i syfte att utvärdera och utveckla en 
interaktiv e-lärandetjänst. Metoden beskrivs i denna del. 

Ett traditionellt sätt att arbeta i projekt som rör 
systemutveckling går under namnet Vattenfallsmetoden. 
Denna metod kan enligt Moran (2015) beskrivas som en 
sekventiell process där varje steg i processen utgör en fas 
och ordningen för varje fas är förutbestämd och absolut. 
Metoden är en anpassning av tillverkningsindustrin och med 
den följer antagandet att förändringar som sker sent i 
utvecklingsprocessen är oöverkomligt kostsamma. I den här 
studien användes denna metod. Den största anledningen till 
varför Vattenfallsmetoden valdes är att arbetet hade elever 
som informanter, vilket gjorde användandet av en mer agil 
metod svårare då denna hade krävt en direkt tillgång till 
användare i form av elever. En till anledning är att 
Vattenfallsmetoden gör det lätt att genomföra mätningar före 
och efter utvecklingsprocessen, och på så sätt få ett konkret 
svar på vilken effekt som det insatta stödet har gett. I andra 
sammanhang skulle en mer agil metod, vilket är en metod 
som innebär en kortare process med färre inkrementiella förbättringar, vara väldigt önskvärd. 
En mer agil metod skulle dock i det här fallet försvåra analysen av det insatta stödet eftersom 
det skulle vara svårt att identifiera de direkta orsakerna till en eventuell förbättring eller 
försämring eftersom en sådan skillnad skulle kunnat ha berott på flera saker. 

Metodens utformning var inspirerad av hur konstruktiv forskning (Kasanen, Lukka, & 
Siitonen, 1993) bedrivs, där den inleddes av en förstudie som ämnade, med hjälp av olika 
enkättyper och intervjuer, hitta eventuella problem och skapa en generell förståelse för 
problemområden (fas 1 och 2). Därefter följde implementationsfasen där lösningar skulle 
hittas och implementeras (fas 3). Metoden avslutades med en efterstudie som skulle 
undersöka om lösningen fungerade eller om processen behöver återupprepas för att finna en 
mer fullständig lösning (fas 4-6). Vid insamlandet av data var målet att i enlighet med 
Grundad teori (Forslund Frykedal & Thornberg, 2015) ha en flexibel inställning och använda 
flera olika typer av metoder för datainsamling, både kvalitativa och kvantitativa. Metodens tre 
delar beskrivs i detalj nedan. 

Den första delen av metoden är en förstudie som består av följande: 
x Två digitala enkäter. 
x En djupgående enkätundersökning för coacher. 
x Intervjuer med coacher, med utgångspunkt i svaren från den djupgående 

enkätundersökningen. 

Figur 2. Framtagen metod 
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Målet med förstudien var att få en bild över hur användarna upplever tjänsten utifrån de tre 
aspekterna (tidsaspekten, coachningsaspekten och programvaruaspekten). Samt ge en 
indikation på vad som bör ändras i programvaran. De två digitala enkäterna var menade att 
mäta de tre aspekterna på coach och elev. De digitala enkäternas funktionalitet var sådan att 
efter varje avslutad session gavs coacher och elever möjlighet att svara på varsin enkät. Den 
djupgående enkätundersökningen och de följande intervjuerna låg som grund till 
förändringarna i e-lärandetjänstens programvara. Upplägget var sådant att resultaten från 
den djupgående enkätundersökningen lade grunden till intervjuerna och dess frågor. 

Därefter påbörjades implementationsfasen. Denna skulle utgå ifrån resultaten från den 
djupgående enkätundersökningen och intervjuerna. Utifrån dessa resultat, i kombination med 
teoretisk grund, genomfördes ändringar av e-lärandetjänstens programvara.   

Efter att implementationsfasen avslutats påbörjades efterstudien där de digitala enkäterna 
från förstudien kom att återanvändas för att utvärdera tjänsten utifrån de tre aspekterna igen. 
Efter den andra utvärderingen kan resultatet från denna jämföras med resultatet från den 
första vilket gör att vi kan se om det skett en förändring eller inte.  

3.2. Förstudie 
I förstudien genomfördes en kartläggning över elevers upplevelse av tjänsten, kopplat till de 
tre aspekterna (tidsaspekten, coachningsaspekten och programvaruaspekten) samt 
coachernas uppfattning om deras egen insats i ett samtal och deras förmåga att skatta hur 
eleven upplever tjänsten, kopplat till de tre aspekterna. För att samla in denna data 
användes en enkät för elever (Bilaga 2) och en annan enkät för coacher (Bilaga 3). För att 
identifiera eventuella förbättringsområden rörande Mattecoach på nätets programvara 
genomfördes även enkät- och intervjuundersökningar med coacherna (Bilaga 4 och 6) 
kopplade till Mattecoach på nätets programvara. 

Vid framtagningen av enkäterna (Bilaga 2-4) följdes Langlet och Wärneryds (1980, ss 27-55) 
riktlinjer, vilka är: 

x Undvik så kallade ‘Ja’- och ‘Nej’-frågor vid framtagning av frågor till enkäter.  
x Var noggrann med att formulera frågorna tydligt och undvik vaga och tvetydiga ord. 

Frågorna skall ges en formulering så att de kan förstås av ”mannen på gatan” 
(Langlet & Wärneryd, 1980, s 39).  

x Frågor som är av hypotetisk karaktär bör undvikas, detsamma gäller frågor som 
innehåller laddade ord och är av ledande karaktär. 

x Vid konstruktion av frågor i följd bör även den så kallade ”konsistenseffekten” tas i 
beaktning. Den går ut på att om ett ställningstagande tidigare gjorts i en liknande 
fråga så finns det en stor sannolikhet att samma ställningstagande görs igen.  

3.2.1. Löpande digitala enkäter till elever och coacher 
De digitala enkäterna till elever och coacher har syftet att mäta hur väl den interaktiva e-
lärandetjänsten upplevs vid mättillfället. Resultatet från framtagningen av dessa enkäter i 
fallet Mattecoach på nätet finns att finna i Bilaga 2 och 3. Vid framtagningen av de digitala 
enkäterna undveks i enlighet med Langlet och Wärneryds riktlinjer användandet av ‘Ja’- och 
‘Nej’- frågor. Vilket i fallet med Mattecoach på nätet istället resulterade i att en femgradig 
svarsskala valdes. Motiveringen till varför en större skala inte valdes var dels att en större 
skala skulle kunnat innebära sänkt användarvänlighet för elever som använder mobil eller 
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surfplatta som kommunikationsmedium, samt att en större skala inte i detta fall skulle ge 
bättre data. Enkätspecifika utformningar och ställningstaganden var:  

x Digital elevenkät (se Bilaga 2): 
Vid utformning av den digitala elevenkäten genomfördes en utifrån målgruppen 
subjektiv anpassning utav språkvalet. Målet var att en så stor del av eleverna som 
möjligt skulle kunna läsa och förstå frågorna. Syftet med enkäten var att mäta hur 
eleverna upplever de tre aspekterna. De tre frågorna som ställdes för att mäta detta 
utgick således från de tre aspekterna (tidsaspekten, coachningsaspekten och 
programvaruaspekten). Den första frågan var menad att mäta hur eleverna uppfattar 
väntetiden i samtalet, det vill säga tidsaspekten. Den andra frågan var menad att 
mäta upplevelsen av coachningen, det vill säga coachningsaspekten. Den tredje 
frågan syftade till upplevelsen av programvaran, det vill säga programvaruaspekten. 

x Digital coachenkät (se Bilaga 3): 
Vid utformning av den digitala coachenkäten behövdes inte samma språkval 
användas eftersom alla coacher studerar eftergymnasial utbildning och därför antogs 
vara bekväma vid mer generella formuleringar. Enkäten var utformad på så sätt att 
coacherna fick börja med att informera om samtalet avbröts eller om de råkat ut för 
en oseriös användare, vilket gjordes för att förklara vissa svarsbortfall och ge 
information om hur arbetsmiljön för coacherna ser ut. Därefter fick coachen göra en 
bedömning över den egna prestationen. Sedan fick coachen försöka skatta hur 
eleven svarade på sin enkät (Bilaga 2). Det första gjordes för att få ett mått på hur 
nöjd coacherna är med sin insats, det andra för att underlätta för framtida 
datainsamlingar, eftersom om coacherna med framgång lyckades skatta elevernas 
svar, skulle framtida enkätundersökningar som mäter elevernas upplevelse av 
tjänsten utifrån de tre aspekterna vid fallet Mattecoach på nätet enbart kunna göras 
på coacher. När coacherna skulle skatta hur eleverna uppfattar ett samtal var 
förhoppningen även att coacherna skulle försöka sätta sig in i elevernas tankebanor 
och då indirekt engagera sig mer i enkäten. 

Implementeringen av enkäterna krävde även viss modifiering utav den ursprungliga 
programvaran. För att få enkäterna att dyka upp för både coach och elev krävdes nämligen 
införandet av en ny “avsluta-knapp” i programmet. Tidigare hade en sådan knapp inte 
existerat utan en chatt hade avslutats via en stängning utav den flik i webbläsaren som 
chatten befann sig i. Anledningen till att enkäterna kopplades till en ny knapp och inte till 
stängning utav flik berodde på preferens från Mattecoach på nätet. För att samla in och 
sammanställa datan från enkäterna användes programmet Google analytics som är ett 
gratisprogram för webbanalys. Anledningen till varför programmet Google analytics valdes 
var att Mattecoach på nätet redan hade det i bruk. 

3.2.2. Djupgående enkätundersökning. 
Se Bilaga 4. 

Syftet med den djupgående enkätundersökningen var att undersöka vilka eventuella 
förbättringsområden som coacherna tyckte existerade, samt ge coacherna som medverkat i 
undersökningen möjlighet att komma med egna konkreta förbättringsförslag. Den 
djupgående enkätundersökningen bestod av fem kvantitativa frågor som var utformade för 
att ge en djupdykning i mjukvaran och dess funktionalitet samt en avslutande kvalitativ del. 
De inledande tre frågorna utvärderade mjukvarans hantering av kommunikation. Fråga fyra 
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utvärderade det nuvarande notifieringssystemets effektivitet. Fråga fem undersökte 
programmets användarvänlighet. Som avslutning på enkäten fanns den kvalitativa delen 
Övrigt, där coachen gavs möjlighet att själv ge relevanta kommentarer. Den ena anledningen 
till varför Övrigt placerades sist var av praktiska skäl, då det känns naturligt att ge eventuella 
kommentarer till sina svar efter det att svaren har givits. Den andra anledningen var att det är 
under kategorin Övrigt som eventuella känsliga och tyngre aspekter kan tas upp (Langlet & 
Wärneryd, 1980). Vid framtagning av den djupgående enkätundersökningen genomfördes 
även i enlighet med Harrison (2007) ett så kallat pre-test, vilket innebär att enkäten skickas 
ut till en testgrupp för feedback och matnyttiga kommentarer. Denna feedback ska därefter 
utnyttjas för att ta fram en förhoppningsvis bättre enkät. I fallet rörande den djupgående 
enkätundersökningen skickades ett utkast på enkäten ut till 14 personer. Av dessa gav åtta 
personer feedback, vilken därefter användes till att färdigställa enkäten. 

3.2.3. Intervjuer med coacher 
Se Bilaga 6. 

Syftet med intervjuerna var att få en bättre bild över vad för typ av ändringar som borde 
genomföras på den programvara som Mattecoach på nätet använder. För att ta fram frågor 
och underlag till intervjuerna användes resultaten från den djupgående 
enkätundersökningen. Ett exempel på hur resultaten från den djupgående 
enkätundersökningen användes vid utformning av intervjuerna var följande: 

x Enligt enkätundersökningen verkade det finnas en problematik rörande området 
Rittavlan, vilket således ledde till att intervjun kom att lägga tonvikt på Rittavlan. 

Intervjuerna följde nedanstående rekommendationer och riktlinjer (Bjørndal, 2011): 
x En intervju ska utgå ifrån ett fåtal teman och frågorna som ställs ska vara inom dessa 

teman. 
x Frågornas inbördes ordning bör vara på ett sådant sätt att de första frågorna som 

ställs är av enklare karaktär och de mer komplicerade eller kontroversiella frågorna 
sparas till den andra halvan av intervjun. 

x Vid en intervju kan öppna respektive stängda frågor användas. En mer strukturerad 
infallsvinkel innebär att svaren som fås tenderar att bli mer exakta och mer 
jämförbara intervjupersonerna emellan. Fördelen med en mindre strukturerad 
infallsvinkel är att sannolikheten att få information som inte direkt efterfrågats i 
frågeformuleringen ökar. 

x En öppen intervju påverkar intervjuns karaktär på ett sådant sätt att den inte får den 
förhörskaraktär som ofta drabbar mer strikta intervjuer. 

x Intervjuklimatet som skapas mellan intervjupersonerna är avgörande för kvalitén på 
informationen som fås från intervjupersonen. 

x En lyckad intervju kännetecknas av lugn och bra kontakt mellan parterna. 

Intervjuernas utformning var av öppen karaktär för att i enlighet med Bjørndal (2011) ge de 
medverkande möjlighet att lyfta egna synpunkter. Det var inte meningen att intervjuerna 
skulle jämföras sinsemellan utan dess syfte var att ge en mer detaljspecifik vy över vad som 
kan utvecklas och lyftas fram. Något som kan variera från individ till individ. Coacherna 
intervjuades en och en av två intervjuare. Den ena intervjuaren hade huvudansvaret för 
själva intervjun och dess framfart, den andra skötte anteckningar och fungerade även som 
stöd ifall intervjuaren skulle ha missat något eller om något behövde tilläggas. 
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Intervjupersonen blev ombedd att ta med en egen laptop och vara uppkopplad mot 
Mattecoach på nätet. Att programmet i Mattecoach på nätet kördes samtidigt fungerade som 
stöd i intervjun då det möjliggjorde för intervjupersonen att peka ut och illustrera problem och 
på så sätt lyfta eventuella problemområden. Intervjuerna spelades in och finns att finna i 
transkriberad form i Bilaga 11. 

3.3. Implementering 
Under implementationsfasen genomfördes förbättringar i programvaran med grund i de 
problemområden och förslag som tidigare erhållits från den djupgående 
enkätundersökningen och genom de genomförda intervjuerna. De teoretiska perspektiv och 
teorier om lärande som behandlats under avsnittet ”Tre viktiga aspekter för interaktiva e-
lärandetjänster” har också fungerat som stöd till varför dessa förbättringar gjordes. Utifrån 
resultaten från den djupgående enkätundersökningen och intervjuerna identifierades 
huvudsakligen tre förbättringsområden. Dessa var: 

x Avsaknaden av att kunna rita geometriska figurer (cirklar, rektanglar, trianglar, raka 
streck). 

x Problematik med förstoring och förminskning i rittavlan. 
x Suddets nuvarande bristande funktionalitet. 

Ambitionen var att dessa områden skulle förbättras med antagandet att detta i slutändan 
skulle innebära att elevens digitala studiemiljö förbättrades. Analysen av vilka 
förbättringspunkter som genomfördes grundades dels i hur frekvent förekommande 
förbättringspunkten var i den djupgående enkätundersökningen för coacher samt i hur stor 
utsträckning det fanns en teoretisk koppling mellan förbättringspunkten och tidigare 
forskning. 

Den befintliga tjänsten använder sig av ramverket Node.js och är således skrivet med 
JavaScript. De delar som implementerats har involverat såväl stilmallar i CSS som större 
förändringar på serversidan. Implementeringar på serversidan har handlat om att skicka data 
från klient via server till samtliga klienter som befinner sig i samma samtal. Data om klienten 
har även involverat funktioner som skickar information om klienten till analysverktyget 
Google analytics, där all data om användarens svar på enkäter sparas. Funktioner på 
klientsidan som rör rittavlan har använt ramverket Paper.js för att exempelvis skapa 
funktioner som ritar upp streck, figurer och text. Övrig funktionalitet som implementerats har 
skrivits med hjälp av HTML och JavaScript. 

Den utvecklingsmiljö som har använts är Atom och det verktyg för versionshantering som 
använts är SourceTree. Arbetsmetoden som används under implementationsfasen har mer 
eller mindre följt Vattenfallsmodellen (Moran, 2015). 
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3.4. Efterstudie 
Se Bilaga 2 och 3. 

Efterstudien bestod av de två digitala enkäterna som användes vid förstudien. Resultatet 
ifrån dessa enkäter jämfördes därefter med resultatet som de enkäterna genererade i 
förstudien. Detta gjordes för att kunna ta reda på huruvida de implementeringar som ägt rum 
under implementationsfasen har bidragit till en bättre upplevd digital studiemiljö eller inte. 

3.5. Metodens validitet och reliabilitet 
Metodens reliabilitet styrs av mängden datapunkter som samlas in medelst metoden. Om 
dataunderlaget är svagt sjunker tillförlitligheten och det blir svårt att dra några slutsatser. De 
riktlinjer som följdes vid framtagandet av enkäterna bör hålla validiteten på en förhållandevis 
hög nivå. 

3.6. Etiska beaktanden 
Det var av största vikt att hanteringen av medverkande personers data skedde på ett 
förtroendeingivande och rättvist sätt. För att åstadkomma detta följdes Vetenskapsrådets 
(2002) fyra krav (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet) vid interaktionen med elever och coacher. Vetenskapsrådets (2002) fyra 
krav kan sammanfattas enligt följande: 

x Informationskravet 
”Forskaren ska informera de av forskningen berörda personerna om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.” 

x Samtyckeskravet 
”Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

x Konfidentialitetskravet 
”Uppgifter om de i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.” 

x Nyttjandekravet 
”Uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 

3.6.1. Har forskningen bedrivits enligt de etiska riktlinjerna? 
Genomförandet av metoden beskriven i del 3.1 förhöll sig till Vetenskapsrådets (2002) krav 
på följande sätt: 

x Informationskravet uppfylldes för enkäterna och intervjuerna, de medverkande 
meddelades antingen skriftligen via e-mail eller muntligen om datainsamlingens syfte. 

x Samtyckeskravet uppfylldes helt för enkäterna (Bilaga 2-4) då de var helt 
anonymiserade och svar krävdes inte in. Inte heller vid intervjuerna fanns något 
formellt tvång, men en viss känsla av tvång kan ha uppstått vid genomförandet av 
intervjuerna, då den ena intervjuaren sedan tidigare var bekant med de intervjuade. 

x Konfidentialitetskravet har uppfyllts på så sätt att data har förvarats på molntjänsten 
Google drive där inga obehöriga har kunnat ta del av innehållet. Dock så är det värt 
att nämna att vid förvaring av data online medföljer alltid en viss risk. 
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x Nyttjandekravet kan anses vara uppfyllt då data om enskilda personer inte använts 
och den data som tagits in enbart använts för forskningsändamål. 
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4. Resultat 
I detta kapitel följer resultaten från utvecklingen och utvärderingen av Mattecoach på nätet. 
Resultaten är indelade i ”Resultat från utvecklingen”, där resultat från den djupgående 
enkätundersökningen och intervjuerna, samt de stöd som implementerades presenteras och 
”Resultat från utvärderingen”, där resultat från de digitala coach- och elevenkäterna 
presenteras. 

4.1. Resultat från utvecklingen 
Resultatet från utvecklingen bygger på data som inhämtades med hjälp av den djupgående 
enkätundersökningen och intervjuerna med coacherna. 

Den djupgående enkätundersökningens utformning finns att finna i Bilaga 4. Den bestod som 
synes utav fem flervalsfrågor samt delen ”Övriga kommentarer och förbättringspunkter”. 
Resultaten från de fem frågorna finns att finna i Bilaga 5. En sammanställning av resultatet 
från “Övriga kommentarer och förbättringspunkter” följer nedan: 

 
Tabell 2. Coachernas förbättringsförslag 

Utifrån resultatet från de fem frågorna och de förslag och kommentarer som erhölls under 
”Övriga kommentarer och förbättringspunkter” sammanställdes underlaget till intervjuerna 
med coacherna. Intervjuernas strukturella upplägg finns att finna i Bilaga 6. De genomförda 
intervjuerna finns att finna i transkriberad form i Bilaga 11. 
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4.1.1. Ändringar som genomfördes 
Nedan följer de funktioner som implementerades, baserat på coachernas önskemål och 
forskning inom området för lärande. 

Siffran framför vissa av åtgärderna motsvaras av siffran i bilden nedanför denna punktlista.  

1. Absolut fixering av chattruta och rittavla 
Chattrutan, som tidigare var positionerad ovanpå rittavlan (medförde problematik i 
form av att användare av misstag ritade bakom den då transparenta chattrutan), sitter 
nu bredvid rittavlan vilket omöjliggör att en användare medelst pekdonet tar sig 
bakom chattrutan när vederbörande avser rita på rittavlan. 

2. Notis vid ny ritning på rittavlan 
När användaren befinner sig i en annan flik i webbläsaren och ett nytt objekt ritas i 
rittavlan i den inaktiva fliken så notifieras användaren om att en annan användare ritat 
på rittavlan genom att den inaktiva flikens titel ändras till ”NYRITAT PÅ TAVLAN”. 

3. Notifiering av chattsystemets status 
På coachsidan av programmet, där enbart coacherna har tillgång, har det lagts till en 
tydligare notifiering om att chattsystemet är på (öppet för eleverna att ansluta) eller av 
(inga elever kan ansluta). 

4. Skicka objekt till historiken 
Alla nya objekt som skapas med de nya verktygen skickas automatiskt till servern i 
syfte att kunna rita upp hela konversationen vid ett senare tillfälle eller om en tredje 
användare går in i rummet (exempelvis en till coach). 

5. Dropdown-meny i verktygsfältet 
Två rullgardinsmenyer dyker upp då en användare markerar antingen knappen 
”figurer” eller ”koordinatsystem och enhetscirkel”. Menyn ”figurer” innehåller olika 
geometriska figurer (cirkel, triangel, m.fl.) 
Menyn ”koordinatsystem och enhetscirkel” innehåller olika varianter av 
koordinatsystem och enhetscirklar. 

6. Ändring av knappars ikoner 
Samtliga ikoner har bytts ut för att bli mer intuitiva och följa ett och samma tema. 
Även de nya verktygen har fått knappar och ikoner som följer temat, vilket ger en så 
intuitiv och självklar innebörd som möjligt. 

7. Hjälptext på knappar 
Samtliga knappar i verktygsfältet har, för att bidra till ökad användarvänlighet och 
tydlighet, fått en text som dyker upp då musen förs över respektive knapp. 

8. Tydligare bakgrundsfärg på aktivt verktyg 
När ett visst verktyg är aktivt så ändras bakgrundsfärgen på det aktiva verktygets ikon 
så att det tydligare framgår vilket verktyg som är det aktiva. 

9. Byte av musmarkör 
Beroende på vilket verktyg som är aktivt ändras musmarkörens symbol för att bättre 
förklara vad verktyget gör. 
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10. Rita raka streck 
Användaren har möjlighet att rita raka streck på rittavlan. Detta går till enligt följande: 
Användaren klickar på valfri punkt i rittavlan, därefter drar vederbörande musen i 
någon riktning, slutligen släpper användaren upp musen, då har det ritats ett streck 
från startpunkten där användaren klickade ner musknappen till den punkt där 
användaren släppte upp musknappen. Under dragningsfasen syns linjen och hur den 
skulle se ut om användaren släppte musknappen just nu. 

11. Rita cirklar 
Användaren har möjlighet att rita cirklar på rittavlan. Detta går till enligt följande: 
Användaren klickar på valfri punkt i rittavlan, därefter drar vederbörande musen i 
någon riktning, slutligen släpper användaren upp musknappen. Det har då ritats en 
cirkel med punkten där användaren klickade ner musknappen som mittpunkt och den 
punkt där användaren släppte upp musknappen ligger på cirkelns rand. Under 
dragningsfasen syns mittpunkten och hur cirkeln skulle se ut om användaren släppte 
musknappen just nu. 

12. Rita rektanglar 
Användaren har möjlighet att rita rektanglar på rittavlan. Detta går till enligt följande: 
Användaren klickar på valfri punkt i rittavlan, därefter drar vederbörande musen i 
någon riktning, slutligen släpper användaren upp musknappen. Det har då ritats en 
rektangel med punkten där användaren klickade ner musknappen som ett hörn på 
rektangeln och den punkt där användaren släppte upp musknappen som motstående 
hörn i rektangeln. Under dragningsfasen syns det hur rektangeln skulle se ut om 
användaren släppte musknappen just nu. 

13. Rita rätvinkliga trianglar 
Användaren har möjlighet att rita rätvinkliga trianglar på rittavlan. Detta går till enligt 
följande: Användaren klickar på valfri punkt i rittavlan, därefter drar vederbörande 
musen i någon riktning, slutligen släpper användaren upp musknappen. Det har då 
ritats en rätvinklig triangel med punkten där användaren klickade ner musknappen 
som ett hörn i triangeln och den punkt där användaren släppte upp musknappen som 
ett annat hörn i triangeln. Under dragningsfasen syns hur triangeln skulle se ut om 
användaren släppte musknappen just nu. 

14. Infoga koordinatsystem 
Användaren har möjlighet att infoga koordinatsystem på tre olika sätt. Antingen kan 
användaren infoga ett koordinatsystem med koordinataxlar och rutnät. Alternativt 
enbart koordinataxlarna eller enbart rutnät. 

15. Infoga enhetscirklar 
Användaren har möjlighet att infoga två varianter av enhetscirkeln. En enhetscirkel 
med endast cirkeln och axlarna namngivna med sin(x) respektive cos(x) och en 
annan mer utökad variant där även vissa standardvärden är utmarkerade. 

16. Laserpenna 
Användaren har fått en laserpenna implementerad för att på ett smidigt sätt kunna 
visa, markera och belysa en viss punkt på rittavlan så att andra i chatten ser 
markeringen. Laserpennan aktiveras genom att användaren klickar på valfri punkt i 
rittavlan varpå en transparent cirkulär ”laserstråle” visas, denna visas upp för samtliga 
i chatten så länge som användarens musknapp är nedtryckt. 
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17. Förstoring av chatt mellan coacherna 
Coachernas interna chatt har utvidgats så att mer text får plats på varje rad i syfte att 
få en bättre överblick över flödet i konversationen. 

18. Zoom-funktion 
Användaren kan välja att förstora och förminska rittavlan i syfte att variera 
noggrannheten för det som ritas på rittavlan. När zoom-faktorn är på 100 % indikeras 
det med en text uppe i vänstra hörnet på rittavlan. 

19. Borttagning av rutnät 
Det heltäckande rutnätet som tidigare fanns bland verktygen har tagits bort. 

20. Tidsangivelse av chattmeddelanden 
För varje nytt textmeddelande i chatten finns nu en text som beskriver tiden då 
meddelandet skrevs på formen ”hh:mm”. 

21. Elevinformation i chatten 
Coacherna ser information om eleven högst upp i chattrutan. Informationen som ses 
är på formen ”Namn | Kurs | Plattform”. 

22. Infoga textfält i rittavlan 
Denna funktion är delvis utformad men på grund av att den inte är fullständig har den 
inte publicerats ännu. 
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Figur 3. Vissa av de implementerade funktionerna 
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4.1.2. Mål med de genomförda ändringarna 
I detta delkapitel redogörs den teoretiska motiveringen bakom de genomförda ändringarna. 

Layouten och den visuella utformningen av de implementerade funktionerna och 
funktionaliteten i sin helhet har i så stor grad som möjligt följt de riktlinjer och råd som 
föreslagits av Johnson (2008). Två exempel på detta är införandet av informationsrutor i form 
av hjälptext (funktion 7) och bytet av musmarkör (funktion 9). 

Förhoppningen med de implementerade geometriska funktionerna (funktion 10-13) är att de 
ska förbättra elevens digitala studiemiljö på följande sätt: Mhlolo et al. (2012) menar, som 
tidigare nämnts, att det är nödvändigt med matematiska representationer för att lära sig ett 
nytt matematiskt begrepp eller koncept. Eftersom det nu finns möjligheter för både coach och 
elev att representera både alternativa och ekvivalenta representationer medelst rittavlan 
borde det nu finnas bättre förutsättningar att studera matematik. 

Nya funktioner och verktyg i den digitala studiemiljön har förhoppningsvis inneburit 
förbättringar i chatt- och ritmiljöerna, för både coach och elev. Detta borde innebära att 
elever har fått bättre förutsättningar att konstruera sin egen kunskap. Detta borde även ge 
coachen möjligheter att på ett tydligare sätt än tidigare belysa komplexa koncept och 
begrepp för eleven (funktion 16 och 18) samt ge eleven en bättre plattform att på egen hand 
experimentera och testa sig fram (funktion 10-15). Detta borde främja elevens möjligheter att 
lära sig vetenskap genom att göra, vilket är en förutsättning för ett bra lärande (Hansson, 
2007). Dessa förändringar i chatt- och ritmiljöerna borde också verka positivt när det kommer 
till elevens sociala och emotionella närvaro, då de genomförda förbättringarna borde förenkla 
kommunikationen mellan coach och elev.   

I och med att coachen nu ser information om eleven under hela samtalet (funktion 21) och att 
det framgår vid vilka tidpunkter olika meddelanden skrevs (funktion 20) har coachen nu 
bättre kontroll över samtalet. I kombination med detta finns det nu även tydligare notifieringar 
om när ett nytt meddelande eller en ritning i rittavlan har gjorts (funktion 2), vilket borde 
innebära att coachens sociala närvaro i samtalet ökar. Coachen får i och med detta även 
bättre kontroll på elevens sociala och emotionella närvaro, vilket är önskvärt för att bättra på 
samspelet mellan coach och elev (Stenbom, 2015). 

Coachernas möjligheter att diskutera och rådfråga varandra via den interna chatten har 
förbättrats i och med den utvidgade ytan som den interna chatten upptar (funktion 17). Detta 
borde innebära att coachernas möjligheter att identifiera elevens proximala utvecklingszon 
ökat, eftersom coacherna har lättare att kommunicera sina konstruktiva tips och idéer till de 
andra coacherna. Exempelvis kan en coach skriva ner en längre bit text till de övriga utan att 
texten blir otydlig på grund av radbrytningar eller att rullning i rutan krävs för att se hela 
texten. Något som tidigare skulle kunnat ha varit ett störningsmoment i kommunikationen 
mellan coacherna vilket i förlängningen skulle påverka eleverna negativt.  

Eftersom de genomförda ändringarna ämnar förbättra allt från den direkta kommunikationen 
mellan coach och elev till hur geometriska figurer och andra komplexa begrepp 
representeras på tavlan, bedöms det vara rimligt att detta i någon grad kommer att synas i 
form av en ändring kopplat till de tre aspekterna när resultaten från efterstudien och 
förstudien jämförs. 
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4.2. Resultat från utvärderingen 
Här nedan följer en presentation av de resultat som erhölls från de digitala enkäterna för 
coach och elev. Resultatet är uppdelat i två delar - datainsamling ett (D1) och datainsamling 
två (D2). D1 består av den data som erhölls från förstudiens digitala enkätinsamling och 
ägde rum mellan den 3:e och 18:e februari 2016. D2 består av den data som erhölls från 
efterstudiens digitala enkätinsamling och ägde rum mellan den 6:e och 21:a april 2016, 
däremellan skedde implementeringen av ny funktionalitet i mjukvaran. I redogörelsen nedan 
är svarsalternativen i den femgradiga skalan från coach- och elevenkätsfrågorna översatta till 
”toppennöjd”, ”mycket nöjd”, ”likgiltig”, ”inte nöjd” och ”inte alls nöjd” där den gröna smileyn 
motsvarar ”toppennöjd” och den röda smileyn ”inte alls nöjd”. Denna översättning är enbart 
gjord för att representera resultaten i denna rapport och således inget som coach och elev 
kände till när de svarade på enkäterna. 

Antal samtal och svarsfrekvens för D1 (förstudien) och D2 (efterstudien): 

x Under perioden för D1 genomfördes totalt 778 samtal på Mattecoach på nätet. Av 
dessa valde 308 (39,6 %) elever och 209 (26,9 %) coacher att svara på enkäterna. 

x Under perioden för D2 genomfördes totalt 402 samtal på Mattecoach på nätet. Av 
dessa valde 160 (39,8 %) elever och 249 (61,9 %) coacher att svara på enkäterna. 

Resultatet nedan illustrerar hur eleverna svarade på följande fråga i den digitala enkäten: 
”Hur nöjd är du med svarstiden under samtalet?” Diagrammet till vänster visar svaren från 
D1 och diagrammet till höger visar svaren från D2. Det undre diagrammet visar förändringen 
från D1 till D2, uppdelat på de fem svarsalternativen. Samtliga resultat från den digitala 
elevenkäten finns att finna på denna form i Bilaga 7. Fråga 1 från den digitala coachenkäten 
finns att finna i Bilaga 9. 

Figur 4. Elevernas svar på digital elevenkät från förstudien och efterstudie samt skillnaderna däremellan 
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Grafen nedan visar hur elevernas upplevelse, relaterat till tidsaspekten, varierar beroende på 
hur många elever som coachen hade parallellt under samtalet. Mätning av antalet elever 
som en coach hade gjordes genom att det vid varje samtalsobjekt skickades en variabel till 
servern som visar hur många elever coachen hade när samtalet initierades. Resultaten från 
alla frågor finns att finna på denna form i Bilaga 8. 

Figur 5. Elevernas svar på digital elevenkät beroende på antal elever per coach 
Nedan visas skillnaden mellan coachernas skattning och hur eleverna faktiskt svarade. 
Resultaten från alla frågor finns att finna på denna form i Bilaga 10. 

Figur 6. Coachernas skattning i korrelation till elevernas faktiska svar 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel följer en analys av resultaten. Analysen genomsyras av en diskussion där 
problematik tas upp för att nyansera resultaten och sätta dem i kontrast till övrig forskning i 
ämnet. 

5.1. Utfallet 
I detta delkapitel analyseras och diskuteras resultaten från de digitala enkäterna. 

5.1.1. Svarsfrekvens 
Vid granskning av datan från förstudien (D1) så upptäcktes en högre svarsfrekvens bland 
eleverna än hos coacherna. Anledningen till detta skulle kunna bero på att eleverna såg 
nyheten i den nyligen introducerade “avsluta-knappen” (enkäten dyker upp när användaren 
klickar på “avsluta-knappen”) och därför tyckte den var spännande och var därför villiga att 
trycka på den. Nyhetsvärdet i knappen kan däremot för coacherna ha försvunnit snabbt då 
coacherna till skillnad från eleverna har flera samtal under en kväll och har därför, efter de 
första samtalen, haft flertalet chanser att utforska den och dess funktionalitet. Enkäten som 
följer efter användandet av “avsluta-knappen” kan även ha en viss avskräckande effekt, 
eftersom det för coacherna innebär att tid som skulle kunna gå till coachning istället används 
till att besvara enkäten. 

Vid efterstudien (D2) var det i princip samma svarsfrekvens bland eleverna som under D1, 
vilket kan fungera som ett argument mot att nyheten i knappen skulle haft någon inverkan på 
svarsfrekvensen. Eftersom knappen nu funnits implementerad i mjukvaran en längre tid kan 
återkommande elever ha gjort det till en vana att använda den. Knappen kan ha fått en större 
attraktionskraft i det tidsmellanrum som bildats mellan D1 och D2 eftersom knappen under 
den tiden inte inneburit något extra arbete i form av en enkät. Granskas coachernas 
svarsfrekvens vid D2 upptäcks en ökning. Denna ökning kan bero på att användandet av 
knappen blivit en naturlig del av arbetet eftersom det under tiden mellan D1 och D2 inte 
medförde något extra arbete att trycka på knappen. 

5.1.2. Skillnader mellan förstudie (D1) och efterstudie (D2) 
Vid granskning av residualerna från elevenkäten (Bilaga 7), så fann vi att andelen elever som 
har svarat ”inte alls nöjd” har sjunkit för alla frågor, detta skulle kunna vara ett tecken på att 
de implementerade ändringarna i mjukvaran har hjälpt till att höja elevers känslomässiga 
närvaro (Stenbom, 2015) och att de därför känner sig mer nöjda efter avslutad chattsession. 
Förhoppningsvis tyder den generella uppgången även på att ändringarna har haft en positiv 
påverkan på den kognitiva närvaron, kanske genom att införandet av geometriska funktioner 
har underlättat problemformulering och därigenom i enlighet med Mhlolo et al. (2012) 
möjliggjort för elever att ställa upp de representationer som krävs för att de ska lösa och 
förstå problemen. Att andelen missnöjda elever har sjunkit behöver inte nödvändigtvis bero 
på förbättringar i den digitala studiemiljön, utan det skulle även kunna bero på något så 
enkelt som att coachernas pedagogiska förmågor höjts under perioden mellan 
datainsamlingarna. Även eventuell nyanställning av mer kompetenta coacher skulle kunnat 
bidra till en positiv trend hos resultaten. Det faktum att elever vid D2 var mer nöjda med 
väntetiden kan även tolkas som att ändringarna som ämnade förbättra tidseffektiviteten inom 
samtalen har gett önskat resultat. 
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Resultatet från den digitala coachenkätens första fråga (Bilaga 9) finns på samma struktur 
som frågorna från den digitala elevenkäten. Här har inte svaret ”inte alls nöjd” sjunkit utan 
ligger praktiskt taget kvar på samma låga nivå. Däremot har andelen som svarat 
”toppennöjd” ökat, samtidigt som ”likgiltig” har minskat med nästan lika många 
procentenheter som ”toppennöjd” har ökat. Detta kan tyda på att de implementeringar som 
gjordes har gett coacherna bättre verktyg som möjliggör för dem att coacha på ett mer 
tillfredsställande sätt och att de således i större utsträckning än tidigare är nöjdare med sin 
insats. 

Vid en granskning av hur resultaten från mätningen av de tre aspekterna varierar med 
antalet elever som en coach hanterar samtidigt (Bilaga 8), så kan en sjunkande trend hittas 
vid de fall då coachen har mellan två och tre elever, men också en tydlig ökning när 
coacherna har fler än tre elever. Detta kan verka en aning motsägelsefullt men det kan bero 
på hur dessa mätningar genomfördes och implementerades. Eftersom det inte finns någon 
form av mått på aktiviteten mellan coach och elev under samtalet kan det varit så att en 
coach haft fyra samtal, men enbart två ”aktiva”. Detta bedöms vara sannolikt eftersom en 
coach, efter riktlinjer från Mattecoach på nätet, inte själv får avsluta ett samtal, utan det 
måste göras av eleven. Det är inte alltid detta sker, utan eleverna väljer istället att bara låta 
samtalet dö ut vilket tvingar coachen att ha kvar samtalet. 

En snabb titt på Bilaga 10 är allt som krävs för att se ett mönster där coacherna tenderar att 
skatta elevernas svar som ”mycket nöjd” eller ”inte nöjd”, men eleverna i verkligheten oftare 
svarar alternativen ”toppennöjd” eller ”inte alls nöjd”. Denna skillnad i bedömning är liknande 
för alla frågor. Att coacherna oftare placerar sig närmare mitten och eleverna håller sig ute i 
kanterna är kanske i sig ingen stor chock. Det skulle helt enkelt kunna bero på en ovilja hos 
coacherna att tänka i ytterligheter, men det skulle också kunna vara ett tecken på att den 
känslomässiga närvaron i form av direktpåverkan (Stenbom, 2015) är låg mellan elever och 
coach. 

5.2. Utvärdering av metod 
I detta delkapitel följer en utvärdering av den metod som använts. Utvärderingen belyser 
samtliga delar - förstudien, implementeringen och efterstudien. 

Metodens förstudie gav en stor kvantitet utav användbar data, både i kvalitativ och kvantitativ 
form. Förstudien skulle dock kunna förbättras genom att låta implementera stöd som håller 
svaren från eleven och svaren från coachen sammankopplade, det vill säga att svar från 
coach och elev sparas som ett samtal istället för att spara det som enskilda objekt. Detta för 
att lättare kunna göra en korrelationsanalys över resultaten och jämföra det faktiska 
förhållandet mellan svaren från coach och tillhörande elev och inte bara titta på coachernas 
respektive elevernas svar ur ett generellt perspektiv. En stor styrka med de digitala coach- 
och elevenkäterna var dess enkla utformning. De tre frågorna med tillhörande tydliga och 
roliga smileysar som svarsalternativ skickade förhoppningsvis lättsamma signaler vilket 
gjorde att många valde att svara på enkäterna. Den djupgående enkätundersökningen för 
coacherna var ett utmärkt första steg mot de mer kvalitativa intervjuerna med coacherna. Att 
i den djupgående enkätundersökningen ställa frågor inom givna problemområden och sedan 
identifiera vilket eller vilka områden som flest coacher uppmärksammat fungerade som en 
effektiv och kraftfull inkörsport till de kommande intervjuerna. Intervjuerna med coacher var 
ett bra inslag i metodens förstudie där viss kvalitativ data samlades in, denna data upplevdes 



 

28 (34) 
 

ha fungerat som ett bekräftande medium för den djupgående enkätundersökningen och gav 
inte upphov till så mycket ny kvalitativ data sett till den tidigare djupgående enkäten. 

Den kvalitativa delen av den djupgående enkätundersökningen för coacher var viktig och de 
data som erhölls där var tydliga och väldigt angripbara. Det var främst denna data som gav 
förutsättningar och stöd till varför de funktioner som utvecklades under implementationsfasen 
implementerades. Resultatet från intervjuerna fungerade som bra komplement och 
bekräftelse till datan från den djupgående enkätundersökningen. 

Eftersom efterstudien var baserad på samma enkäter som användes vid förstudien var de 
enkla att implementera i programvaran igen och tidsåtgången som krävdes var således kort. 
Det skulle ha varit bra att låta efterstudien innefatta en ytterligare uppföljning hos coacherna i 
form av en ny djupgående enkätundersökning för att på så sätt erhålla mer data till 
jämförelsen mellan efter- och förstudien. Ett genomförande av en ny djupgående 
enkätundersökning skulle även kunnat öppna upp för framtida förbättringar i programvaran. 

5.3. Reflektioner 
Förhoppningen var att den digitala studiemiljön skulle uppfattas som bättre efter de 
genomförda ändringarna, vilket skulle återspeglas utav mer nöjda svar på frågorna kopplade 
till de tre aspekterna (tidsaspekten, coachningsaspekten, programvaruaspekten). 
Förhoppningarna verkar, utifrån den data som samlats in och jämförts i för- och efterstudien, 
ha blivit uppfyllda eftersom ändringarna har medfört en generell förbättring av hur nöjd 
användarna upplevde att de var efter samtalet. Det är dock svårt att med säkerhet säga detta 
eftersom aspekterna innehåller ett högt mått av subjektivitet. Att en elev känner sig mer nöjd 
med till exempel coachningen betyder inte nödvändigtvis att coachningen för den sakens 
skull faktiskt blivit bättre, men om en elev upplever sig vara mer nöjd med coachningen 
känns det som ett rimligt antagande att så även är fallet. De olika aspekterna går till viss del 
in i varandra, vilket kan innebära att om coachningen upplevdes som bättre, upplevdes även 
tidsaspekten och programvaruaspekten som bättre utan att de faktiskt hade blivit bättre. En 
sådan koppling mellan aspekterna skulle därför kunna medföra svårigheter att registrera en 
ökning av hur nöjd användarna upplevde en viss aspekt utan att registrera en liknande 
ökning hos de övriga aspekterna. Detta skulle kunna förklara varför ökningarna för de tre 
aspekterna var liknande. 

Metoden som användes för att utveckla tjänsten utifrån de tre aspekterna verkar ha fungerat 
som tänkt, med undantag för intervjuerna med coacher. Förhoppningen med intervjuerna var 
att de skulle ge mer kvalitativ data och en djupare förståelse för problemområdet. Istället 
fungerade intervjuerna som tidigare nämnt mer som ett bekräftande medium för den 
djupgående enkätundersökningen. Detta beror på att den djupgående enkätundersökningen 
gav ett större kvalitativt underlag än väntat och behovet av mer kvalitativt underlag visade sig 
vara nästintill obefintligt, dock så gav bekräftelsen som erhölls från intervjuerna ökad 
säkerhet om att de tänkta implementeringarna var lämpliga. Det kan dock vara så att detta 
resultat från intervjuerna enbart är en tillfällighet eller unikt för Mattecoach på nätet, därför 
kan det vara svårt att generalisera utifrån det. 

Som en effekt av den relativt stora mängd data som samlats in, bedöms reliabiliteten som 
hög och liknande mätningar bör ge samma resultat. Validiteten bedöms vara lägre, då de 
olika aspekterna är starkt sammansvetsade, samt att det kan ha varit så att resultaten är 
beroende av en aspekt som inte mäts i undersökningen. Exempel på detta kan vara, hur 
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länge en elev brukat tjänsten, elevens ålder, om en elev studerar inför prov eller gör läxa, 
osv. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
I detta avslutande kapitel besvaras frågeställningarna, slutsatser och rekommendationer 
läggs fram samt förslag på vidare forskning presenteras. 

6.1. Slutsatser 
Överlag har eleverna och coacherna svarat att de är mer “nöjda” på enkäternas frågor under 
efterstudien (D2) jämfört med förstudien (D1), vilket ger en indikation på att elevernas digitala 
studiemiljö upplevs blivit bättre och därmed kan utvärderingen och utvecklingen av 
Mattecoach på nätet anses ha varit framgångsrik. När andelen elever per coach ökar, så 
sjunker andelen nöjda elever till en början, men trenden vänder när coacher har fler än tre 
elever. Detta är ett intressant mönster och det är i dagsläget svårt att dra några slutsatser 
från det och det borde vid senare tillfälle genomföras nya mätningar där detta fenomen 
bevisas eller motbevisas. På grund av coachernas tendens att centrera sin prestation vid 
självskattning går det inte att enbart använda coachernas bedömning och ta bort den 
kvalitativa datainsamlingen från eleverna. De tre aspekter som tagits fram är framtagna med 
tjänsten Mattecoach på nätet i åtanke och det är inte säkert att de går att applicera med 
samma effekt på en annan tjänst. Även om de aspekterna borde vara essentiella för många 
fler interaktiva e-lärandetjänster. Metoden som har använts bör fungera väl för aktörer som 
har svårigheter att samla in kvalitativ data från elever. 

Nedan följer en kortfattad genomgång av svaren på de frågeställningar som togs upp 
tidigare. 

¾ Hur kan en interaktiv e-lärandetjänst i matematik utvecklas i syfte att förbättra elevers 
upplevelse av den digitala studiemiljön? 

¾ Hur kan utvärderingen av tjänstens digitala studiemiljö genomföras? 
För att utvärdera tjänsten bör aspekter, liknande de som användes i fallet för 
Mattecoach på nätet (tidssaspekten, coachningsaspekten och 
programvaruaspekten) formuleras och sättas i bruk. 
 

¾ Hur kan utvärderingen av den befintliga tjänsten vara utformad för att 
identifiera utvecklingsbehovet? 
Undersök vilket utvecklingsbehov som användarna anser sig ha och granska 
därefter deras förslag utifrån teorier som behandlar dessa. 
 

¾ Hur kan förbättring mätas i tjänsten? 
Ändringarna som genomfördes under implementationsfasen förutspåddes, 
med hjälp av lärandeteorier, ge ett positivt utfall utifrån de tre aspekterna. 
Mycket riktigt registrerades ett positivt utfall kopplat till de tre aspekterna vilket 
tyder på att de fungerat som ett adekvat sätt att mäta förbättring. Således är 
aspekterna ett sett att mäta eventuella förbättringar. Dessa bör mätas före och 
efter ändring i programvaran för att se om en förbättring har skett. 
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¾ En interaktiv e-lärandetjänst bör utvecklas, i syfte att förbättra elevers upplevelse av 
den digitala studiemiljön, genom att: 

1. Definiera ett antal aspekter som beskriver tjänstens digitala studiemiljö. 
2. Utforma enkäter till användarna som innehåller frågor som rör deras 

uppfattning om aspekternas roll i tjänsten. 
3. Utforma enkäter till coacherna i syfte att identifiera utvecklingsbehovet. 
4. Implementera de stöd och funktioner som coacherna lagt fram, givet att de 

finns teoretisk grund (relaterat till aspekterna) som stödjer dessa. 
5. Använd samma enkäter som i 2) för att mäta eventuell förbättring. 

6.2. Rekommendationer 
Då intervjuerna i efterhand bedöms som redundanta och det i efterstudien bedöms finnas 
utrymme för införandet av en ny djupgående enkätundersökning kan det i fallet med 
Mattecoach på nätet vara lämpligt att modifiera metoden för hur utvärdering och utveckling 
av en interaktiv e-lärandetjänst bör gå till. Modifieringarna av metoden skulle kunna resultera 
i att förstudien blir identisk med efterstudien. En fördel med detta upplägg är att den 
modifierade metoden skapar möjlighet att ha ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta blir 
således en iterativ metod då efterstudien kan användas som förstudie i nästa iteration.  
Coacherna lyckades tyvärr inte skatta elevernas svar med någon större säkerhet. Eftersom 
detta redan står klart bör även coachenkäten i framtiden ha en annan utformning. Kanske 
kan det bli en del av en mer agil arbetsprocess, där ett agilt arbetssätt enligt Moran (2015) 
kan ses som en mer lättrörlig och iterativ process som innebär kortare kommunikationsvägar 
och snabb återkoppling under hela utvärderingsprocessen. Coachenkäten skulle kunna bli 
en del av ett sådant arbetssätt genom att den utformas för att bli en del av en kontinuerlig 
utvärderingsprocess där implementerade funktioner utvärderas direkt efter själva 
implementeringen. 

 

Figur 7. Förslag på hur studiens metod bör modifieras 
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Denna modifierade metod rekommenderas inte för andra tjänster, då det kan vara en unik 
företeelse att intervjuerna inte bidrog med någon ny kvalitativ data. Upprepning av den 
ursprungliga metoden skulle för andra tjänster kunna innebära att ny matnyttig information 
erhölls. Den bekräftelse som fås med hjälp av intervjuerna kan även vara väldigt nyttig vid 
kostsamma projekt där det kan vara bra att få information från två håll. 

Ett av de självklara stegen för Mattecoach på nätet vore nu att testa och utvärdera den nya 
iterativa metoden. Utöver detta finns många områden för möjlig förbättring och vidare 
forskning. Exempel på olika sådana områden är: 

x Eftersom kvalitativ data från elever inte samlades in finns det möjlighet för nya 
metoder och ny forskning där denna resurs tas tillvara på. 

x Korrelerad data mellan coach och elev är åtråvärt för att kunna dra slutsatser av 
större reliabilitet. 

x Forskning om hur de implementerade ändringarna fungerat på individnivå. 
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Bilaga 1. Före och efter implementeringen 

 
Konversation i tjänsten Mattecoach på nätet, januari 2016 
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Bilaga 2. Digital elevenkät 
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Bilaga 4. Utvärderingsenkät för coacher 

 
  



 

 
 

Bilaga 5. Coachernas svar på utvärderingsenkät för coacher 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
  



 

 
 

Bilaga 6. Underlag för intervjuer 
 

 
  



 

 
 

Bilaga 7. Svar från digital elevenkät 
 

x Hur nöjd är du med svarstiden under samtalet? 

 
 

 
 

x Hur nöjd är du med coachningen som du fick under samtalet?  
 

 

 

 



 

 
 

x Hur nöjd är du med programmet (chatten + rittavlan)? 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 8. Svar från digital elevenkät beroende på antal 
elever per coach 
 

x Hur nöjd är du med svarstiden i samtalet?  

 
 

x Hur nöjd är du med coachningen som du fick under samtalet? 



 

 
 

 
x Hur nöjd är du med programmet (chatten + rittavlan)? 

 
  



 

 
 

Bilaga 9. Svar från digital coachenkät (fråga 1) 
 

x Hur nöjd är du med din insats under senaste samtalet? 

 

 
  



 

 
 

Bilaga 10. Coachernas skattning 
 

 

 

 
  



 

 
 

Bilaga 11. Transkriptioner av intervjuer 
Intervju 1: 

Hur fungerar funktionerna i dagsläget? 
De fungerar okej, men det är fler saker som skulle behövas känner jag. Suddet, jag känner 
att man kanske skulle kunna vilja sudda bort en liten bit. Den här suddgrejen kommer ta bort 
hela grejen. Så suddet är inte jättebra, men det är helt okej. 

Är det något mer än suddet du saknar? 
Kanske en till färg. 

Några fler funktioner? 
Man är så van vid det här sättet med tavlan hur den fungerar så att man glömmer bort vad 
som skulle vara jättebra att ha till. A juste, att man kan rita raka streck utan att behöva 
försöka göra det själv! 

Om vi lämnar funktioner och tänker på layouten lite hur de är placerade, känns det intuitivt? 
Ja det känns bra tycker jag. 

Om vi tittar vidare på chatten, vad tycker du om den i dagsläget? 
Ibland försöker man rita bakom chatten, men det går ju inte, några har mobiler. 

Är det ett problem när elever ritar bakom chatten? 
Det syns inte så tydligt. Man kanske skulle kunna ta ner chatten och sen rita på tavlan? 

Hur fungerar det om elever har olika storlekar på sina skärmar? 
Jo man kan använda ctrl för minus och sen zooma in för att chatta och zooma ut för att rita, 
men när de har för liten skärm kan det vara problematiskt, man kan inte rita eller 
kommunicera. 

Om ni har flera elever samtidigt, är det lätt att se när en annan elev har skrivit? 
Det har hänt att elever skrivit och jag inte fått någon notis om det, samt att elever ritat på 
tavlan. Det skickas ingen notis om det. Så det är nog viktigt att det skickas notiser när de 
skriver på tavlan. Det ska synas när man startat chattsystemet, för folk trycker på samma 
knapp. 

I början så nämnde du att raka streck skulle vara bra, kommer du på något mer som skulle 
kunna fungera som hjälpmedel? 
Man kanske skulle kunna göra en cirkel också, enhetscirkeln eller andra saker vore bra! Att 
ett standard koordinatsystem skulle kunna dyka upp på tavlan vore bra. 

Tidsangivelse på chatten, kan det vara intressant eller kommer det bara att vara störande? 
Jag har aldrig känt att det behövts egentligen. 

Intervju 2: 

Om vi tittar på de funktioner som finns nu, hur tycker du att de fungerar i dagsläget? 
De fungerar ju, men skulle vilja ha en sån enkel sak som att kunna dra raka streck. De hade 
jag kunnat döda för höll jag på att säga. 

Du nämnde raka streck, är det några fler funktioner du saknar? 
Rita cirklar hade varit najs, bara geometriska figurer. En vanlig triangel, cirklar, något för att 
ange vinklar, det hade varit najs. Kunna ha standard koordinatsystem kanske. 



 

 
 

Om vi tittar på layouten, vad tycker du om den? 
Chatten känns lite mitt på tavlan, ibland kan elever liksom skriva lite bakom chatten så man 
inte ser någonting. 

Du var inne på zoomen nu, hur tycker du att den fungerar? 
Den funkar, jag brukar arbeta i 75 %. Annars får jag inte tavlan tillräckligt stor. Men samtidigt 
tycker jag det blir jobbigt, för att texten blir så liten. Om man kunde justera dem separat så 
vore det bättre. 

Nu har vi varit inne på chatten lite, är det något du skulle vilja lägga till eller saknar där? 
I vissa konversationer tycker jag det är svårt att se vad jag har skrivit och vad andra har 
skrivit. 

Ibland har du flera elever, märker du att en annan elev har skrivit? 
Ja, det var lättare förr när de blinkade till. Vi har inga notifikationer på när coacher skriver till 
varandra. 

En del tycker det är problematiskt med suddet, vad tycker du? 
Jag tycker suddet är helt okej. 

Skulle du uppleva att tidsangivelser i chatten skulle hjälpa eller stjälpa dig i så fall? 
Både och, bara på sista meddelandet hade varit bra, och första. Men inte på varje position. 

Har du något övrigt att tillägga? 
Nej, mest det där med figurerna och de raka linjerna.  

Intervju 3: 

Hur tycker du funktionerna så som suddet, rittavlan fungerar i dag? 
Jag tycker det fungerar ganska bra, det är väl dom sakerna som finns som jag brukar 
använda mig av mest. 

Vad tycker du om layouten, hur de olika funktionerna är placerade? Är det något du stör dig 
på? 
Inte vad jag kan komma på just nu, utan det känns bra. 

Finns det något du saknar eller skulle vilja lägga till för att underlätta? 
Geometriska figurer skulle vara bra! Ibland tar även en elev och rensar tavlan innan vi är 
klara. 

Vad menar du specifikt med geometriska figurer? 
Cirklar, fyrkanter. 

Hur fungerar det när elever sitter på olika skärmar? 
Jag missar ibland att zooma ut, vilket resulterar i att eleven inte alltid ser det jag skriver. 

Hur fungerar det när en elev har en väldigt stor skärm? 
Det fungerar, men ibland blir texten i chatten väldigt liten när man då behöver zooma ut. 

Hur tycker du att chatten fungerar idag, är det någon funktionalitet du saknar? 
Det vore skönt med något enkelt sätt att skriva in alla funktioner, även om jag vet att vi i 
dagsläget kan skriva LaTeX. 

Elever kan skriva bakom chatten, tycker du det är ett problem? 
Mest när de har mindre skärmar eller byter kommunikationsmedel (mobil → dator). 



 

 
 

Hur fungerar notifikationssystemet när du har flera elever? 
Det är lätt att man fastnar, men man ser tydligt när en elev har skrivit. 

Skulle tidsangivelser i chatten vara något positivt eller något störande? 
Jag vet inte riktigt, men det kanske vore ganska bra, men samtidigt så kanske det lägger på 
extra mycket press på coachen. 

Det finns blandade åsikter om suddet, vad tycket du om det idag? 
Jag tycker det är sådär, det är mer intuitivt att se det man suddar istället för att sudda ett helt 
streck som i dagsläget. 

Är det lätt att se vad du eller en elev skrivit i chatten? 
Det är ganska rörigt, då det är ett ganska kort mellanrum mellan raderna. Speciellt rörigt ifall 
eleven skriver flera meddelanden på raken. 

I början av samtalet pratade vi om funktionalitet, har du kommit på något mer än geometriska 
figurer? 
Något slags sätt att skriva in ekvationer eller integraler på tavlan. 

Intervju 4: 

Om vi börjar med att titta på de funktioner som finns i dagsläget, hur tycker du att de fungerar 
så som de ser ut idag? 
Jag tycker de fungerar bra, för mig passar de perfekt. Fast rutnätet syns bara för oss och inte 
för eleverna, det är inte så bra ifall de skulle vilja rita skalenligt. 

Om du tänker på layouten, var funktioner är placerade, känns det intuitivt? 
Chatten skulle kunna vara lite större. Fast då skulle rittavlan bli komprimerad också. 

Nu när vi är inne på funktioner, är det några funktioner du tycker saknas i programmet? 
Ifall man skulle kunna infoga en textruta i programmet, så man slipper skriva med pennan för 
det blir inte alltid så snyggt. Som små bubblor kanske. 

Vi har tidigare fått förslag på lite geometriska figurer, är det något du upplever att du saknar? 
Jo, något som gör att man kan rita cirklar vore faktiskt något. 

Du var inne på chatten förut och föreslog att den skulle kunna vara större. Om du tittar på 
chatten idag, hur tycker du den fungerar i dagsläget? 
Den är mycket bättre än förut, så jag ser bara förbättringar. 

Några har pratat om att införa tidsangivelser, tycker du det skulle hjälpa eller stjälpa? 
Det är både och kanske, det skulle kunna bli en stressfaktor om man har många elever 
samtidigt. Samtidigt är det väl bra att se inom vilken tidsram du svarar. Så det skulle vara 
mest för goda saker. 

Om vi fortsätter på området storlek, om en elev har en väldigt stor eller liten skärm så kan du 
zooma antar jag? 
Det har jag inte tänkt på så mycket, men jag tycker det är problematiskt när eleverna har 
mobiler. 

Några har även nämnt att de har haft problem med att eleverna skriver bakom chatten, har 
du upplevt något liknande? 
Nej, det har jag inte gjort. 



 

 
 

Ifall du skulle ha flera elever och du sitter och arbetar med en elev, hur fungerar då 
notifieringssystemet tycker du? 
Det tycker jag fungerar bra, då syns det här uppe. 

Om vi pratar lite mer om funktioner på tavlan så har vi det där suddet, det finns några som 
tycker det är svårt att hantera. Vad tycker du om det? 
Jag brukar oftast använda krysset (rensa hela tavlan), men jag förstår vad du menar med att 
det inte är så lätt att använda. 

Hur ställer du dig till att kunna infoga ett koordinatsystem? 
Det skulle i och för sig också fungerar, det skulle nog göra det enklare.   

Intervju 5: 

Hur tycker du att funktionerna fungerar i dagsläget? 
Det är okej, men inte bra. Suddet fungerar inte så bra, skulle gärna vilja att suddet fungerar 
som pennan (tar bort med en viss radie). Färgvalen fungerar, men hade gärna haft en meny 
för det. Rutnätet är bra, men tyvärr ser inte eleverna dem. 

Vad tycker du om layouten, känns det intuitivt var de är placerade? 
Ja, jag tycker om att ha menyn där uppe, sen saknar jag fler arbetsytor. 

Lite som smartboards där du kan scrolla ner för mer yta?  
Ja precis, man skulle kunna dra ner mer rittavla. Hade man fler arbetsytor kunde man skapat 
formelblad åt eleverna, det hade varit bra för dem att lära sig använda sådana. 

Kan du komma på något mer som du saknar?  
Om du infogar en bild så kan du flytta den, men inte skala om den. Markera och flytta 
funktionen är trevlig, men jag skulle gärna kunna markera fler objekt än ett på ett smidigt 
sätt. 

Är det några fler verktyg du skulle vilja ha?  
Jo, figurer, linjer och cirklar. Även om jag faktiskt sällan använde det i det tidigare 
chattsystemet. Eller cirklar faktiskt, enhetscirkeln är en klassisk funktion att ha. Sen saknar 
jag att man skulle kunna skriva på rittavlan med hjälp av tangentbordet. Framförallt när man 
hjälper folk med mindre arbetsyta, eftersom det då blir mer utrymmeseffektivt. 

Nu när vi är inne på storlek. Hur tycker du det fungerar när en elev har en väldigt stor 
datorskärm?  
Jo, ibland så ritar eleverna utanför det vi ser. Då får man zooma ut. Ibland så ritar även 
eleverna bakom chatten, framförallt när de använder telefon. 

Hur tycker du att chatten fungerar i dag?  
Den fungerar bra, men smileysarna känns inte så moderna. Mattesymboler i en liten meny 
skulle jag kunna tänka mig. 

Vad tycker du om tidsangivelser i samtalet, skulle det hjälpa eller stjälpa?  
Det hade kunnat vara trevligt, får då ser man hur länge sen det var eleven svarade. 

Tycker du det är lätt att särskilja det du skrivit och eleven skrivit i chatten?  
Jo det tycker jag, men det finns utrymme för förbättring. Till exempel skulle eleven och 
coachen ha varsin bakgrundfärg till sina meddelanden. Även att markera meddelanden hade 
varit bra, det hade gjort det lättare att navigera i chatten! Jag skulle även gärna vilja ha en 
informationsknapp, som ger en information om elevens alias, vilken kurs denna går och om 
den skrivit ett speciellt ”hjälp mig”-meddelande. 



 

 
 

Om du har flera elever samtidigt och en skriver ett nytt meddelande, hur tycker du då att 
systemet för notifiering fungerar?  
Jag missar sällan nya meddelanden, men det skulle kunna gå någon form av ljudsignal 
(valbar) eller så skulle texten kunna börja blinka och röra sig. 

Intervju 6: 

Om vi börjar med att titta på de funktioner (penna, sudd m.m.) som finns idag, hur tycker du 
att de fungerar? 
De som finns är jag ganska nöjd med, men suddet skulle kunna fungera som ett ”vanligt” 
sudd där du bara tar bort en specifik del av en ritning. 

Känner du att programmet saknar några funktioner?  
Jo, saker som enhetscirkeln och liknande skulle vara bra att få in enkelt, sen har vi det här 
nätet, skulle det gå att ställa in så att det går att dra linjer med det. Annars så, fler färger. 

Är det några fler funktioner du tänker på?  
Ljudfunktioner skulle kunna vara praktisk att ha ibland. 

Jo, nu har ni chatten, hur tycker du att den fungerar i dagsläget?  
Jag tycker chatten fungerar bra, även om jag inte är så bra på LaTeX. Någon form av 
LaTeX- lexikon hade kunnat vara bra. 

Tycker det är lätt att särskilja på vad du skrivit och vad en elev skrivit?  
Nej, det kan vara lite klurigt, men jag har aldrig varit med om att det varit något problem i 
praktiken. 

Hur skulle du gjort det enklare att särskilja?  
Jag hade gett de inblandade varsin färg istället för att färgen varierar vartannat meddelande 
(mörkt, ljust, mörkt osv.). 

Vi har fått förslag om tidsangivelse vid varje meddelande, vad skulle du tycka om det?  
Det skulle vara bra att veta hur länge sedan det var elever aktiva, men å andra sidan så kan 
det stjälpa, för ibland har man flera elever vilket kan göra att väntetiden ökar vilket då även 
eleverna blir mer medvetna om. 

Om du har flera elever samtidigt och du får ett nytt meddelande från en annan elev, hur 
tycker du det fungerar?  
Det fungerar inte så bra, jag sitter ofta och tabbar mellan alla samtal, man skulle vilja ha det 
som Facebook där meddelandet lyser upp gult. Någon form av notifiering om eleverna 
skriver på tavlan så att man inte missar det. Sen gärna något som gör att man kan se i vilken 
ordning eleverna skrev sakerna på tavlan. 

Eleverna kan ju ha olika storlekar på skärmar, stora dataskärmar och små mobiler, hur tycker 
du det fungerar?  
Det fungerar inte jättebra, då man måste zooma ut för att kunna läsa och ibland innebär det 
att chattexten blir väldigt liten, så man måste zooma fram och tillbaka. 

Om någon sitter på mobil, hur fungerar det då för er?  
Det är väldigt synd, för då kan man i många fall inte använda rittavlan. 


