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Abstract 

This thesis studies two projects where Windows Live Messenger is used in order to 

assist, coach and tutor students in mathematics. The study takes its theoretical basis 

in the socio cultural theories and Vygotskijs theory of the proximal development 

zone. A combination of self-studies and assisted learning is crucial according to 

Vygotskij. 

Homework is a popular tool in the Swedish educational system even though its 

effects on the individual learning are sometimes questioned. Social, economic and 

sometimes ethnic factors result in very different conditions for different individuals.  

The two studied projects tries to bridge these differences by providing coaching and 

assistance remotely using computers and instant messaging technology. 

The thesis shows that the coaching is popular with the students because of the easy 

access to help and because they get good help from the coaches. The usage pattern 

however seems to fit both the strong and the weak students. 

The study also shows that the homework help which is provided by the projects is 

used both by people that have access to other means of tutoring and help and those 

who don’t. So this form of coaching may also provide a good complement to 

traditional one to one teaching with real life meetings.  

Nyckelord: Läxhjälp, matematik, MSN, Windows Live Messenger  

Keywords: Mathematics, coaching, tutoring, MSN, Windows Live Messenger 



 

Innehållsförteckning 

Förord ........................................................................................................................................ 5 

1 Inledning ........................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................. 6 

1.2 Syfte .......................................................................................................................... 8 

1.3 Frågeställningar ....................................................................................................... 9 

2 Teori och litteraturgenomgång ................................................................................... 10 

2.1 Bakomliggande teori ............................................................................................ 10 

2.2 Läxor ....................................................................................................................... 12 

2.3 Tidigare undersökningar om läxhjälp ................................................................ 14 

3 Läxhjälpsformer och verktyg ........................................................................................ 17 

3.1 Läxcoach ................................................................................................................. 17 

3.2 Mattecoach ............................................................................................................ 18 

3.3 Andra former av extern läxhjälp .......................................................................... 19 

3.4 Windows Live Messenger .................................................................................... 21 

4 Undersökningsmetoder ................................................................................................ 23 

4.1 Enkätundersökning online ................................................................................... 23 

4.1.1 Urval, etik och validitet av enkätundersökningen ........................................ 24 

4.2 Intervju med projektledare .................................................................................. 25 

4.3 Observation ........................................................................................................... 26 

4.4 Intervjuer med coacher ........................................................................................ 26 

5 Resultat av undersökningar ......................................................................................... 27 

5.1 Observation av mattecoachernas arbete ........................................................... 27 



 

5.2 Intervjuer med coacher ........................................................................................ 28 

5.3 Enkätundersökningen ........................................................................................... 29 

5.3.1 Funna samband: ................................................................................................ 35 

5.3.2 Sammanställning av svaren på frågan: Varför väljer du att använda 

läxhjälp via MSN? .......................................................................................................... 36 

5.4 Resultatsammanfattning ...................................................................................... 37 

6 Diskussion ....................................................................................................................... 39 

6.1 Resultat- och teoridiskussion .............................................................................. 39 

6.1.1 Är läxhjälp via Windows Live Messenger en metod som passar alla?....... 39 

6.1.2 Används läxhjälp via MSN främst av dem som inte har tillgång till annan 

läxhjälp? .......................................................................................................................... 41 

6.1.3 Fördelar av att få eller ge läxhjälp via MSN .................................................. 42 

6.1.4 Nackdelar med läxhjälp över nätet via MSN................................................. 44 

6.2 Vidare forskning .................................................................................................... 45 

7 Referenser ....................................................................................................................... 46 

Tryckta källor: ..................................................................................................................... 46 

Bilaga 1: Frågorna i enkätundersökningen .................................................................... 49 

Bilaga 2:  Intervju med mattecoach A ............................................................................. 50 

 

 



 5 

Förord 

Jag skulle vilja passa på att tacka de personer som på olika sätt bidragit till detta 

examensarbete. Först och främst vill jag tacka min handledare Mikael Härlin som gett 

mig värdefulla råd och som läst igenom min uppsats ett antal gånger under arbetets 

gång. Jag vill också tacka Stefan Knutsson från KTH, Mait Adegård från 

utbildningsförvaltningen i Stockholm samt Eva Pethrus från Microsoft AB som alla 
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tankar rörande intressanta frågeställningar och vilka undersökningsmetoder som är 

rimliga att göra.  Stefan Knutsson har också hjälp mig med värdefull information och 

med att få till observationer och intervjuer med coacher.  Även projektledaren för 

läxcoach projektet i Uppsala, Jimmy Ly, har gett mig sitt stöd och jag tackar honom 

för hans snabba respons på alla mina frågor och hjälpen med att lägga ut enkäten på 

hemsidan.  Jag tackar också alla coacher som hjälpt till med att påminna eleverna om 

min enkät och som ställt upp på intervjuer.  Det största tacket får ändå alla de elever 

som tagit sig tid att svara på min enkät.  

Tack allihop! 
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1 Inledning 

I detta examensarbete studeras och beskrivs två projekt där elever kan få hjälp med 

matematik under kvällstid på nätet genom att chatta med lärarstudenter via Windows 

Live Messenger eller MSN som det också kallas. Arbetet utgår från det sociokulturella 

perspektivet och tankar om social rättvisa även om alla aspekter av detta inte har 

belysts.1  Jag har via intervjuer, observation och enkätundersökningar bland annat 

undersökt vilka elever som använder sig av denna form av läxhjälp med avseende på 

deras studiebakgrund, kunskapsnivå och tillgång till annan läxhjälp.  

1.1 Bakgrund 

De flesta elever får hjälp med läxorna av sina föräldrar eller syskon men en stor andel 

elever har inte den möjligheten enligt flera studier.2 Både föräldrarnas utbildningsnivå 

och etniska bakgrund har stor betydelse för deras förmåga att hjälpa och motivera 

barnen i deras skolarbete och läxläsning.3  Många skolor (men inte alla) erbjuder 

eleverna någon form av läxhjälp för att minska segregationen mellan de elever som 

kan få hjälp hemifrån och de som inte kan få den hjälpen. Denna läxhjälp kan t.ex. 

vara i form av mattestugor i anslutning till skoldagens slut eller början.  Jag har egen 

erfarenhet av att försöka hjälpa elever i sådana mattestugor och har sett att det kan 

vara problem att få eleverna att gå på dessa.  Många elever som skulle behövt 

läxhjälp valde att ändå avstå från den hjälp skolan erbjöd. Eleverna uppgav olika 

anledningar till detta: vissa tyckte att det var pinsamt att visa att de behövde hjälp, 

                                                                 

1
 Se kap 2.1 

2
 61% får hjälp med läxorna hemifrån enligt Jonsson (2001) 

3
 Jonsson (2001)  
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andra hade annat inplanerat dessa tider och många sa att de var trötta och/eller 

hungriga efter skoldagen och bara ville hem och ta det lugnt ett tag. Därför blev jag 

intresserad av att studera andra former av läxhjälp.  I dag finns många olika former av 

extern läxhjälp i matematik som ofta har helt andra arbetsmetoder och arbetstider än 

den läxhjälp som skolorna erbjuder vilket kanske skulle passa dessa elever bättre.  

 

I detta arbete fokuserar jag på läxhjälp över internet där elever kan ställa frågor och 

få svar via Windows Live Messenger (MSN). Denna form av läxhjälp har mer flexibla 

tider och använder ett anonymt medium som eleverna är vana vid att använda på 

fritiden. Kan det vara en metod som når andra elever än skolornas mattestugor och 

därmed bidrar till att minska segregeringen?  

 

Jag har valt att studera två liknande läxhjälpsprojekt i Uppsala och Stockholm där 

civilingenjörs- och lärarstudenter hjälper grundskole- och gymnasieelever med 

matematik via MSN. I den kommunala motionen som föregick beslutet att starta 

projektet i Uppsala kan man läsa följande:  

 

”Skolans absolut viktigaste uppgift är att ge eleverna kunskaper. Läxläsning 

är en viktig del av detta. Om resultaten i Uppsalas skolor skall bli bättre 

måste alla elever ges förutsättningar att klara sina läxor: Grundtanken är 

förstås att skolan ska ha gett varje elev tillräckligt med kunskaper inför 

hemuppgifterna, men dit är vägen ännu lång. Föräldrar kan inte alltid 

erbjuda tillräcklig hjälp. Därför föreslår vi att ett elevförslag realiseras – ett 

försök med läxhjälp på internet. Syftet med försöket är att finna former för 

permanent läxläsningshjälp” 4 5 

 

Av detta framgår tydligt att motivet för att starta projektet var att hjälpa de elever 

som inte får hjälp någon annanstans ifrån. Ett annat politiskt mål med projekten är att 

                                                                 

4 Motion om läxläsningshjälp på internet från moderaterna Cecilia Forss och Karolin A Johansson 

Uppsala kommunstyrelse 2005-11-18   
5 Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen 2006-09-25 enligt kommunfullmäktiges protokoll 

2006-09-25  
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på sikt höja antalet elever som har godkända betyg i matematik.6 Frågan är då ifall 

det främst är svaga elever och de utan annan läxhjälp som använder sig av läxhjälp 

via MSN eller ifall det är en läxhjälpsmetod som passar alla oavsett kunskapsnivå.  

 

1.2 Syfte 

I detta examensarbete studeras och beskrivs de två projekten Mattecoach och 

Läxcoach i Stockholm respektive Uppsala. I dessa projekt kan elever få hjälp med 

matematik av lärar- och civilingenjörsstudenter via programmet Windows Live 

Messenger. 

Fokus för arbetet ligger på hur dessa projekt fungerar och på de elever som använder 

sig av tjänsten. Varför väljer de att använda sig av läxhjälp via MSN och hur ser deras 

användarmönster ut? Vilken kunskapsnivå har dessa elever och i vilken omfattning får 

de hjälp med läxorna även från andra aktörer som t.ex. föräldrar, mattestugor på 

skolan eller kompisar? Dessa frågeställningar syftar till att belysa huruvida läxhjälp via 

MSN är en metod som främst nyttjas av elever som inte har möjlighet att få hjälp 

med läxorna någon annanstans ifrån och som eventuellt har svårigheter inom 

matematik eller ifall det är så att denna form av läxhjälp passar elever med olika 

kunskapsnivå och förutsättningar lika bra.  

  

                                                                 

6
 Intervju med projektledaren för läxcoach Jimmy Ly 
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som jag ämnar belysa i denna undersökning är: 

 Vilka elever är det som främst använder sig av läxhjälp och mattecoach på 

nätet: de som är svaga i matematik eller de som aspirerar på höga betyg, och 

på vilken nivå studerar de matematik.  

 I vilken utsträckning har de elever som använder sig av mattecoach eller 

läxcoach tillgång till annan läxhjälp? 

 Hur ser användarmönstret ut? Vad behöver eleverna hjälp med och i hur stor 

omfattning tar de hjälp av läxhjälp via MSN?    

 Vad motiverar eleverna att använda sin fritid till att diskutera matematik med 

högskolestudenter?   

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med att använda sig av läxhjälp över 

internet via MSN jämfört med andra former av läxhjälp? Är t.ex. anonymiteten 

viktig? 
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2 Teori och litteraturgenomgång 

2.1 Bakomliggande teori 

I detta avsnitt beskrivs de teorier som jag utgår ifrån och även använder mig av i 

diskussionskapitlet.  

Denna studie tar avstamp i det sociokulturella perspektivet där omgivningen och 

kulturen anses vara det viktiga för hur individens utveckling sker. Man lär sig enligt 

denna teori genom att interagera med varandra på olika sätt. Detta synsätt 

anammades av den ryska pedagogen och psykologen Lev Semenovich Vygotskij 

(1896-1934). Han beskriver att människans medvetande och tänkande påverkas av 

den miljö som omger henne och att kunskapen formas i samspel med den sociala 

omgivningen.7 För att lära sig nya saker behöver man utsätta sig för detta nya på 

olika sätt som t.ex. genom diskussioner eller problemlösning i sociala sammanhang. 

Vygotskij beskriver den proximala utvecklingszonen som skillnaden mellan vad vi kan 

göra med hjälp av en handledare och vad vi kan göra själva utan hjälp. För att lära sig 

behöver eleven i ett första skede hjälp av läraren eller handledaren för att sedan i 

nästa steg kunna öva på egen hand och först därefter blir kunskapen en del av eleven 

och kan användas i andra sammanhang.8  

Enligt den sociokulturella teorin är våra tankar sammankopplade med språket vilket 

gör detta till det viktigaste redskapet.9 I kap 6.1.3 och 6.1.4 diskuteras hur det faktum 

att läxhjälpsprojekten med Windows Live Messenger nästan enbart använder det 

                                                                 

7
 Tänkande och språk, Vygotskij (2001) 

8
 Kroksmark (2008) sid 451 

9
 Säljö (2000) 



 11 

skriftliga språket påverkar kommunikationen och inlärningen samt ifall det är ett 

hinder att samtalsparterna inte kan se varandra.  

En annan intressant teori är variationsanalysen där man anser att någonting bör 

skiljas ut från en helhet eller ett sammanhang för att belysas. I sin doktorsavhandling 

”Att bli bättre lärare” beskriver Laila Gustavsson att ”Variationsteorins utgångspunkt 

är att lärarna tar elevernas perspektiv och utgår från deras tidigare erfarenheter i sin 

undervisning”.10 Hon skriver att alla i sin lärprocess sammankopplar och 

implementerar ny kunskap med tidigare erfarenheter och redan befintlig fakta. 

Eftersom eleverna har skilda erfarenheter kommer de att kunna urskilja olika aspekter 

av det som lärs ut. Ju mer läraren vet om elevernas tidigare erfarenheter desto bättre 

kan undervisningen anpassas till dem. Hur coacherna i de undersökta 

läxhjälpsprojekten hanterar och ser på svårigheten att de inte alls känner eleverna 

som de hjälper beskrivs både i kap. 5.1  och kap. 6.1.4 i detta arbete.  Även elevernas 

åsikt om ifall anonymiteten är ett problem eller en fördel redovisas i kap 5. 

Social rättvisa är en annan grundtes i detta arbete. Det betonas i såväl skollag som i 

läroplanerna att alla elever ska ha rätt till liknande förutsättningar i skolan.11 Vad som 

menas med social rättvisa råder det olika uppfattningar om. Det kan betyda att alla 

elever har rätt till samma typ av undervisning, att den anpassas efter eleverna eller att 

man ger extra till dem som är i störst behov av det. Bland annat de båda 

pedagogikprofessorerna Peder Haug och Claes Nilholm problematiserar detta 

begrepp social rättvisa inom specialundervisningen liksom begreppen inkluderande 

segregering respektive exkluderande segregering. Det förra innebär att undervisningen 

anpassas så att alla elever kan undervisas i samma miljö medan det senare innebär att 

elever som har vissa svårigheter lyfts ut ur gruppen för att få specialundervisning eller 

                                                                 

10
 Laila Gustavsson (2008) sid 17 

11
 Skollag (1985: 1100) kap. 1  2 §, Lpo 94 sid 4 och Lpf 94 sid 4 
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annan kompensatorisk åtgärd.12 När det gäller läxor finns motsvarande problematik 

som bland annat den amerikanska psykologen och professorn Cosden belyser.13  Skall 

man rikta läxhjälp till alla elever, bara till svaga elever eller till dem som inte har 

läxhjälp hemma? Han ställer frågan ifall läxhjälp som hålls i skolan skall vara 

obligatorisk och i så fall för vilka.  

Även från politiskt håll diskuteras social rättvisa i samband med läxor och läxhjälp. 

Läxhjälp i skolan är en ganska het politisk fråga i bl.a. Stockholm där vänsterblocket 

vill satsa på att alla skolor ska erbjuda sina elever läxhjälp minst två timmar i veckan 

för att minska segregeringen mellan dem som har hjälp hemifrån och dem som inte 

har det, medan de borgerliga vill att det fortfarande ska vara upp till varje skola att 

själva besluta om detta. Utbildningsnämnden påpekar att många skolor redan 

erbjuder läxhjälp och att elever dessutom kommer att erbjudas internetbaserad 

läxhjälp.14 Det sista syftar bl.a. på projektet mattecoach på nätet där elever erbjuds 

läxhjälp i matematik via Windows Live Messenger, d.v.s. projektet som undersöks i 

detta arbete. 

2.2 Läxor 

I dagens läroplaner för grundskola och gymnasium (Lpo 94) och (Lpf 94) står det 

ingenting om läxor vilket gör att det är upp till varje skola och lärare att besluta om 

och på vilket sätt de använder sig av läxor.15 Enligt flera undersökningar väljer en 

majoritet av lärarna ändå att ge läxor.16 I förra läroplan för grundskolan från 1980 (Lgr 

                                                                 

12
 Haug, Peder (1998) och Nilholm, Claes (2006), 

13
 Cosden et al. (2001) 

14 På utbildningsnämndens sammanträde 2009-01-15 yrkade nämnden avslag till ett förslag från 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om att införa läxhjälp i alla Stockholms skolor 
15

 Lpo 94 och Lpf 94 
16

 Hällsten (1997) Högdin (2006)  
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80) står det däremot att ”hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans 

arbetssätt”.17  

 

Den vetenskapliga forskning inom området läxor i Sverige som jag hittat i samband 

med detta examensarbete behandlar mestadels huruvida läxor generellt sett är bra 

eller inte. Här finns det olika ståndpunkter och bland annat har pedagogikforskarna J-

O. Hellsten, E. Lindell och de amerikanska forskarna och psykologerna M. Cosden 

med flera belyst detta.18 De som förespråkar läxor ser följande fördelar: Elever ägnar 

mer tid åt skolarbete, föräldrar får större inblick i skolarbetet, eleven lär sig arbeta 

självständigt och får goda studievanor, de lär sig planera och disponera sin tid samt 

de övar inför kommande läxförhör och prov vilket ger bättre studieresultat på kort 

sikt. Nackdelarna med läxor som många ser är att: Eleven får mindre tid för egna 

fritidsaktiviteter, det är stressigt och kan ge upphov till konflikter i hemmet, det ökar 

skillnaden mellan dem som har hjälp hemma och dem som inte har det samt det 

ifrågasätts huruvida läxor har någon effekt på den långsiktiga skolprestationen.  

Enligt bl.a. Lindell går det inte att visa att läxläsning har någon större effekt på 

skolprestationer här i Sverige19 men i USA har de båda psykologerna Cooper och 

Cosden kommit fram till att läxor kan ha en viss positiv effekt och att den ökar med 

ökad ålder på barnen.20 

Många forskare visar på olika faktorer som påverkar utgången av läxläsningen, såsom 

föräldrarnas utbildningsnivå och etnicitet.21 Både sociologen Jan O Jonsson och 

socialforskaren Sara Högdin har visat att föräldrarnas utbildningsnivå och etniska 

bakgrund har stor betydelse för deras förmåga att hjälpa och motivera barnen i deras 

skolarbete och läxläsning.22 

 
                                                                 

17
 Lgr 80 sid 50 

18
 Hellsten (1997), Lindell (1989), Cosden et al. (2001) 

19
 Lindell (1989) 

20
 Cooper et. al. (2006), Cosden et al. (2001) 

21
 Lindell (1989), Jonsson 2001 

22
 Jonsson (2001), Högdin (2006) 
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Elever som varken får arbetsro i skolan eller hjälp med läxorna är enligt Lindells 

forskning de som klarar sina studier sämst.23 I detta examensarbete har jag studerat 

ifall läxhjälp via Windows Live Messenger kan nå elever som inte har tillgång till hjälp 

med läxorna hemifrån och ifall eleverna tror att det kan påverka deras studieresultat 

vilket beskrivs i både resultatdelen och diskussionsdelen.   

2.3 Tidigare undersökningar om läxhjälp 

När det gäller läxhjälp så finns det inte alls mycket forskning gjord vilket gör att jag 

här även tar med amerikanska studier och vissa mindre undersökningar och 

examensarbeten som jag funnit intressanta eller direkt rör det jag studerat. I kap. 5 

jämför jag mina egna resultat med vissa av de undersökningar som finns beskrivna i 

detta kapitel.  

 

Flera studier visar att i grundskolan får flertalet elever hjälp med läxorna av sina 

föräldrar (88% enligt Högdin och 61% enligt Jonsson) men att den hjälpen minskar 

under gymnasiet (till 42% enligt Jonsson).24 Det råder delade meningar om ifall det är 

bra att föräldrarna hjälper till med läxorna. Enligt Cooper beror det på vilken 

utbildningsbakgrund föräldrarna har och på vilket sätt de hjälper till med läxorna.25 

Cosden skriver att elever som inte klarar av läxorna ofta känner sig stressade men att 

det kan bli bättre av läxhjälp. Han visar att de elever som får gå på läxhjälp presterar 

bättre och får ett bättre självförtroende. I en amerikansk studie av Cosden med flera 

belyses läxhjälpens positiva och negativa effekter och han problematiserar huruvida 

hjälpen bör vara obligatorisk eller inte samt för vilka elever.26   

                                                                 

23
 Lindell (1989),  

24
 Högdin (2006) sid 8 och Jonsson (2001) sid 227 

25
 Cooper (2007) 

26
 Cosden et al. (2001)  

 



 15 

  

Läxhjälp via Messenger är relativt nytt vilket gör att det inte finns några större 

vetenskapliga undersökningar på området. I Uppsala har man inom projektet gjort 

egna undersökningar och bl.a. skickat ut enkäter till elever, lärare och coacher och 

även intervjuat ett antal av dem. Enkäten besvarades av 500 elever från mellanstadie-, 

högstadie- och gymnasieskolor i Uppsala men det var inte så många av dem som vid 

det tillfället hade använt sig av läxcoach.27 I kap 5 jämför jag vissa av resultaten från 

min enkätundersökning med svaren från denna även om jag i min undersökning 

endast fokuserar på de elever som använt sig av läxhjälp via MSN. 

 

Två studenter från lärarprogrammet på Uppsala universitet, Tanvir Kawnine och 

Fredrik Andersson, gjorde under 2009 ett examensarbete om projekten läxcoach och 

mattecoach men de valde främst coachernas perspektiv.28 Genom båda dessa 

undersökningar finns många intervjuer med coacher och elever dokumenterade vilket 

gjort att jag kunnat jämföra svaren från mina egna intervjuer med dessa och få en 

mer generell bild.  

 

Redan 2005 gjorde Farzad Fakhim Baghirzadeh från lärarutbildningen på Malmö 

högskola ett intressant examensarbete om elevers och lärares intresse för läxhjälp 

över internet.29 Både lärare och elever visade sig i denna undersökning vara positiva 

till idén om läxhjälp över nätet. En av frågorna är slående lik det upplägg som 

mattecoach (ett av läxhjälpsprojekten som studeras i denna undersökning) några år 

senare valde vilket gör den är extra intressant i detta sammanhang. Frågan löd: 

Föreställ dig att (exempelvis) varje mån-tor efter skolan har du möjlighet att få hjälp 

med dina ma-läxor. Du besöker en sida på Internet och ställer dina frågor till en ma-

lärare som hjälper dig direkt. Skulle du vara intresserad av att få den här hjälpen över 

                                                                 

27 Fd. projektledaren Hannah Lundström (2008) utvärdering av Uppsala kommuns läxhjälp VT 2008 
28

 Kawnine och Andersson (2009) Examensarbete Uppsala 
29

 Baghizadeh (2005) Examensarbete Malmö 
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Internet?  På det svarade 58% Ja och 29% ibland. Ännu fler (79% respektive 16%) 

skulle vara intresserade av denna form av hjälp inför prov enligt denna 

enkätundersökning. I denna undersökning framgår också att 60% av eleverna som 

svarat på enkäten har tillgång till hjälp med matteläxan och att en tredjedel av 

eleverna inte gör sina läxor ifall de inte klarar av dem på egen hand. Bara 3 % av 

eleverna i denna undersökning använde sig av mattehjälpen i skolan. 

 

I mattecoachprojektet i Stockholm sparades under en period alla konversationer i 

forskningssyfte och det har därigenom framkommit en del intressant statistik som 

redovisats i dess årliga statusrapporter tillsammans med en beskrivning av projektet 

och dess bakgrund. Antalet konversationer ökar enligt rapporten stadigt och var i 

slutet av 2009 i medeltal 22,43 per eftermiddag och medelsamtalslängden var 26,8 

minuter. Enligt statusrapporten för HT 2009 hade frågorna under hösten haft denna 

fördelning:30 

 

• Specifik uppgift, 61 % 

• Socialt samtal, 11 % 

• Oseriös, 13 % 

• Hjälp med avsnitt, 13 % 

• Bekräftande, 1 % 

• Annat, 1 % 

 

Och de behandlar följande matematiska områden: 

 

• Algebra, 23 % 

• Procent, 11 % 

• Geometri, 10 % 

• Omvandlingar och enheter, 10 % 

• Bråk, 9 % 

• Derivering, 5 % 

• Multiplikation, 5 % 

• Potens, 5 % 

• Division, 3 % 

• Andra ämnen, 19 % 

                                                                 

30
 Statusrapporterna för mattecoach HT 09 sid 2-3 
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3 Läxhjälpsformer och verktyg 

3.1 Läxcoach 

Läxcoach är ett projekt där elever i Uppsala kommun kan få hjälp med matematik via 

Windows Live Messenger eller MSN som det fortfarande ofta kallas (se kap 3.4). Ett 

antal högskolestudenter från Uppsala universitet finns tillgängliga via sina egna 

datorer för att hjälpa grundskoleelever (från åk 4) och gymnasieelever på vardagar 

mellan klockan 16 och 22.31 I projektet benämns dessa högskolestudenter för coacher 

och i dagsläget är de över 50 stycken. Deras uppgift är att försöka handleda eleverna 

så att de förstår den matematik som de har frågor kring och inte bara ge svaren 

direkt. Därför kan konversationer ibland hålla på i flera timmar och vissa elever 

återkommer under flera dagar.32 Tiden på konversationerna varierar dock mycket bl.a. 

beroende på vilken typ av fråga det handlar om och på elevens förkunskaper. I 

läxcoach arbetar alla coacher ideellt och enligt projektledaren läser de oftast till lärare 

eller civilingenjörer, men det finns inga speciella behörighetskrav för att få bli coach. 

De kan logga in sig som coacher när och hur ofta de vill men också varifrån de själva 

vill, vilket gör coacharbetet väldigt flexibelt. Här sitter coacherna ensamma och har 

inte så stor möjlighet att samarbeta (även om de självklart också kan kommunicera 

med varandra via MSN när de arbetar). Valet av Windows Live Messenger beror på att 

det ansågs vara ”ett säkert verktyg som redan används av många barn och 

ungdomar.”33 

 

                                                                 

31
 Läxcoach hemsida 

32
 Intervjuer med coacher och projektledare 

33
 Förslag till beslut att anslå 355 000 kr för försök med läxhjälp via nätet s. 1, Kontoret för barn, 

ungdom och arbetsmarknad 2007-11-27 
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Projektet startade i mindre skala under oktober 2007 för att sedan utökas till att 

omfatta alla skolor i Uppsala kommun. Det initierades av att en elev från Fyrisskolan 

framförde detta förslag på ett ungdomsforum om läxhjälp via internet. Projektet 

finansieras av Barn- och ungdomsnämnden samt Utbildnings och 

arbetsmarknadsnämnden och det är ett samarbete med Uppsala universitet och 

Microsoft AB, där Microsoft bidragit med teknisk support och varit rådgivande i 

säkerhetsfrågor. Eftersom coacherna arbetar ideellt och inte i speciella lokaler så blir 

kostnaderna för detta projekt inte så höga. Kostnaden för projektet innefattar i 

huvudsak en projektledare på halvtid, informationsmaterial, ett antal coachträffar och 

resekostnader.34 

3.2 Mattecoach 

I Stockholm inspirerades man av projektet i Uppsala. Utbildningsförvaltningen i 

Stockholm kommun, KTH och Microsoft bildade därför en projektgrupp för att starta 

ett liknande projekt även här under våren 2009.35 Projekten är lika i det avseendet att 

lärarstudenter hjälper grundskole- och gymnasieelever med matematik via MSN men 

det finns också vissa skillnader. Här kan elever få mattehjälp kl. 16-19 måndag till 

torsdag, vilket är en kortare tid än i Uppsala. Den största skillnaden är som jag ser det 

att det ställs vissa förkunskapskrav för att få arbeta som coach och att coacherna 

dessutom måste gå en introduktionsutbildning på 20-40 timmar (som än så länge 

inte ger några högskolepoäng).  I detta projekt rekryteras alla coacher från det för SU 

och KTH gemensamma programmet ”Civilingenjör och Lärare”. Där studenterna minst 

måste ha läst de två första matematikkurserna samt matematikdidaktikkursen innan 

de får gå utbildningen för att bli coach. Där får de bl.a. lära sig om MSN, 

                                                                 

34
 Förslag till beslut att anslå 355 000 kr för försök med läxhjälp via nätet, Kontoret för barn, ungdom 

och arbetsmarknad 2007-11-27 
35

 Mattecoach statusrapport VT 09 sid 2 



 19 

problemlösning via nätet, om coachning och handledning samt göra praktik där de 

får coacha med tillgång till hjälp och stöd.36 

En annan viktig skillnad är att coacherna sitter tillsammans i ett för ändamålet avsett 

rum när de coachar och därmed lättare kan ta hjälp och få stöd av varandra. Där har 

de tillgång till datorer med bra möjlighet att rita på ett enkelt sätt samt läromedel i 

matematik för olika åldrar. I dagsläget arbetar tre coacher samtidigt under ett pass 

som varar mellan klockan 16 och 19 och coacherna väljer själva hur ofta och när de 

vill ta pass (i mån av plats och minst en gång i månaden). Det är därmed inte lika 

flexibelt för coacherna som i Uppsala, där de kan koppla upp sig var de vill och när de 

vill, men i Stockholm får i stället coacherna betalt för sitt arbete. Mattecoachprojektet 

i Stockholm är generellt sett mycket mer uppstyrt och formellt än läxcoach i Uppsala i 

syfte att kunna garantera en bra kvalitet på hjälpen.37 Det leder till att mattecoach är 

ett mycket dyrare projekt än läxcoach då även coachernas löner och utbildning ska 

bekostas liksom kostnader för datorer och lokaler.  

3.3 Andra former av extern läxhjälp 

Många anser att skolan bör erbjuda läxhjälp till dem som inte har möjlighet att få 

hjälp hemifrån och så sker också på många skolor. Tyvärr väljer många elever som 

skulle behöva få läxhjälp i skolan att avstå från den av olika orsaker.38 

 

På många ställen ordnar frivilligorganisationer läxhjälp på t.ex. bibliotek och liknande. 

Där träffar handledarna eleverna på riktigt och kan hjälpa dem personligen. Det är 

självklart en fördel att kunna se och prata med eleverna och att kunna rita och ringa 
                                                                 

36
 Mattecoach statusrapport VT 09 sid 2 

37
 Enligt intervju med projektledaren för mattecoach 

38
 Cederberg och Ericsson (2009) sid. 6 visar i sin studie om gymnasieelever på det individuella 

programmet att flertalet elever inte tar emot läxhjälp av den anledning att den ligger för sent på 

eftermiddagen och att eleverna då inte orkar ta till sig den. Lidzén visar i sitt examensarbete att en del 

inte vill vara bundna till vissa tider. Även egna erfarenheter som beskrivs i kap 1.1 i detta arbete. 
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in saker på ett gemensamt papper. Det saknade en del av mattecoacherna som 

använde sig av MSN.39  Nackdelen är att både handledarna och eleverna måste ta sig 

till en bestämd lokal en viss specifik tid vilket kan vara svårare att få till rent praktiskt. 

Linda Lidzén skriver i sitt examensarbete om läxhjälp i skolan att många elever vill ha 

hjälp just när de behöver hjälpen och att de inte vill anpassa sig till ett fast schema.40 

Det är svårt att få till fysiska möten utan att planera det i förväg. Läxhjälp på nätet via 

hemsidor eller MSN har större möjlighet att finnas till hands vid den tid då eleverna 

vanligtvis får problem med läxorna. Jag ser därför att dessa olika former av läxhjälp 

har potential att komplettera varandra och passar kanske olika elever.  

 

Det finns en del hemsidor på internet som erbjuder läxhjälp av olika slag. På dessa 

sidor kan eleverna ställa frågor som efter ett tag besvaras av andra medlemmar (ofta 

lärare) och det finns ofta mycket nyttig information samt relevanta länkar. Ibland 

finns även inspelade genomgångar och rörliga bilder som illustrerar viktiga delar. En 

fördel med att använda datorer jämfört med att läsa böcker är att eleverna kan lyssna 

på genomgångar och samtidigt se exempeluppgifter m.m. på skärmen. På en del 

sidor kan man till viss del välja språk vilket är en fördel för de med annat modersmål 

än svenska. Dessutom finns de dygnet runt och kan användas även under lektionerna.  

Oftast går det att se andras frågor och svar på dessa sidor vilket gör att eleverna kan 

hitta svaren på sina frågor genom att titta på gamla konversationer. Det är både en 

fördel och en nackdel. Fördelen är att det är arbetsbesparande och går snabbt för 

eleverna men samtidigt går de miste om den personliga handledningen fram till 

lösningen. I mattecoachprojektet är det meningen att coacherna ska handleda 

eleverna så att de själva finner lösningen och verkligen förstår vad de gör. Coacherna 

kan ibland rekommendera vissa sidor som de tycker är bra och kan passa eleven.41 

                                                                 

39
 Enligt intervjuer med coacher   

40
 Lidzén Linda (2009) (Examensarbete) Läxhjälpen: Tidsstjälare eller ett steg bort från segregation? 

 
41

 Enligt intervju med projektledaren för mattecoach 
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Det finns ett projekt i Helsingborg som till stora delar liknar mattecoachprojekten. 

Där hjälper gymnasieelever grundskoleelever och högstadieelever yngre elever med 

sina läxor via MSN.42 Här har ”coacherna” oftast ingen tidigare pedagogisk erfarenhet 

och utbildning men de lär sig förmodligen mycket på att hjälpa andra. Detta projekt 

har jag inte studerat alls i mitt arbete.   

3.4 Windows Live Messenger 

Windows Live Messenger är en datorbaserad kommunikationsplattform från 

Microsoft som företrädelsevis används för att skicka snabbmeddelanden i textform 

via internet. I dagligt tal kallas Windows Live Messenger för MSN, eller MSN 

Messenger. Programvaran är väldigt utbredd och används av ca 75% av alla 

ungdomar under 25 år för att chatta på nätet. I Sverige finns ungefär 3 miljoner 

användare av programmet.43 

Kommunikationen på Windows Live Messenger liknar den kommunikation som unga 

personer har via SMS, dvs. den är inte i realtid men brukar inte heller sträcka sig över 

flera timmar rent tidsmässigt. När man skriver ett meddelande syns meddelandet hos 

den man kommunicerar med först när man skrivit klart. Några minuters väntan innan 

svar är normalt vid MSN-användning vilket ger coacherna möjlighet att tänka efter 

lite innan de svarar. Dröjer det för länge blir dock eleverna otåliga och coacherna 

måste skriva varför det dröjer.44  

Förutom text kan man rita bilder till varandra, prata med varandra i datorns mikrofon 

och även göra videochatt via webbkamera. Man kan även enkelt skicka foton och 

andra dokument och filer till varandra via programmet. När en konversation är slut 

                                                                 

42
 Enligt intervju med projektledaren för mattecoach 

43
 Comscore (2010)  

44
 Enligt intervju med coacher 
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finns den inte sparad någonstans om man inte uttryckligen har ställt in så att 

historiken skall sparas på den egna datorn. Ur säkerhetssynpunkt kan det vara bra att 

spara sina egna konversationer. I mattecoachprojektet sparas för tillfället alla 

konversationer men enbart i forskningssyfte vilket framgår tydligt av hemsidan. I 

läxcoachprojektet i Uppsala sparas däremot inte konversationerna.  

I läx- och mattecoachprojekten sker dialogerna i huvudsak via text, men coacherna 

ritar också ofta för att illustrera olika saker eller skriver matematiska uttryck för hand. 

Videochatt och möjligheten att prata med varandra används nästan aldrig eftersom 

eleverna inte vill det, trots att det skulle underlätta dialogen och minska risken för 

missförstånd under handledningen. Ibland fotograferar elever av sina problem och 

skickar dem till coacherna.45 

 

                                                                 

45
 Detta har framkommit vid intervjuer med coacher och projektledare. 
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4 Undersökningsmetoder 

I denna undersökning har jag använt mig av online-enkäter till de elever som använt 

sig av läxhjälp via MSN, intervjuer med projektledare och coacher för de två projekten 

i Stockholm och Uppsala samt observation av ett arbetspass i mattecoachprojektet. 

Syftet med enkäten var att få kvantitativ information om bland annat elevernas 

användarmönster, studiebakgrund och tillgång till annan läxhjälp. Intervjuerna hade 

både syftet att bidra med information om projekten och arbetsformerna men också 

att få reda på coachernas och projektledarnas uppfattning om vilka elever som de 

hjälper och på vilket sätt. Jag hoppades därigenom kunna jämföra och relatera 

resultaten från min enkätundersökning med detta. Jag har även relaterat mina 

resultat till tidigare undersökningar som finns redovisade i kap 2.3 

4.1 Enkätundersökning online 

Jag använde mig av enkätverktyget och programmet Survey Software från Survey 

Methods för att skapa enkäten, analysera resultaten och sedanskapa rapporter med 

olika grafer.46 Det har funktioner för att ställa upp kriterier och se samband mellan 

olika svar. För att eleverna skall orka svara på enkäten fick den inte vara för lång och 

jag begränsade den till tio frågor som finns att läsa i bilaga 1.47 Alla frågor förutom nr 

9, som är en öppen fråga, har ett antal färdiga svarsalternativ att välja mellan. 

Dessutom finns, på de frågor där det är lämpligt, ett fält att fylla i eget alternativ ifall 

inget av de föreslagna stämmer in.  

                                                                 

46
 Survey Methods 

47
 En försöksenkät som låg ute under en vecka hade dubbelt så många frågor vilket resulterade i bara 

två svar och jag drog slutsatsen att den var för lång.  
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En länk till denna enkät (och motsvarande för läxcoach) lades upp på projektens 

respektive hemsidor och coacherna bad alla eleverna som de handledde att besvara 

enkäten efteråt samtidigt som de skickade med länken till den.  

4.1.1 Urval, etik och validitet av enkätundersökningen 

I tidigare undersökningar om läxhjälp via MSN har enkäter delats ut till elever på olika 

skolor oberoende av ifall de använt sig av denna form av läxhjälp eller inte. Jag är mer 

intresserad av just de elever som verkligen använder sig av läxcoach eller mattecoach 

så därför riktades enkäten bara till dem. Urvalet skedde genom att länk till enkäten 

lades upp på projektets hemsida och att coacherna skickade med den i samband med 

själva coachningen. I samråd med en av projektledarna valde vi att inte maila ut 

enkäten till dem som tidigare använt sig av tjänsten eftersom det finns en policy mot 

att initiera kontakt med eleverna. Detta minskade drastiskt antalet möjliga svar.  

De som svarar på enkäten är helt anonyma vilket framgår tydligt i presentationen av 

enkäten liksom syftet med undersökningen och vem som ligger bakom. I 

mattecoachprojektet valde 34 personer att svara på enkäten som låg ute under 4 

veckor, vilket motsvarar ca 20% av eleverna som fick läxhjälp. I Uppsala var 

svarsfrekvensen mycket sämre då bara 10 elever svarade under samma period. 

Därifrån finns ingen statistik över hur många elever som handleds varje vecka så för 

läxcoach går det inte att få fram exakt svarsfrekvens. Den är med stor sannolikhet 

lägre än i Stockholm vilket jag tror beror på att coacherna där inte påmint om 

enkäten i lika hög grad som i Stockholm.  

 

Den öppna frågan valde 6 personer att inte svara på men i övrigt var enkäterna 

fullständigt ifyllda förutom att två elever hoppat över varsin fråga. I fyra av 

enkätsvaren hade eleven utnyttjat möjligheten att ge ett eget alternativ på någon 

fråga. En enkät har eventuellt motstridiga svar men i övrigt verkar svaren konsistenta. 

Eftersom det bara är 44 elever som svarat på enkäten så blir det stora osäkerheter i 
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undersökningen och resultaten kan inte tolkas som att de även gäller generellt. 

Däremot går det att med säkerhet hävda att t.ex. även MVG-elever använder sig av 

denna form av läxhjälp om många MVG-elever svarat på enkäten såvida man 

förutsätter att de svarat sanningsenligt vilket jag inte har någon anledning att 

betvivla. När flera parametrar jämförs så blir extra känsligt då det finns få svar i en 

kategori.  

4.2 Intervju med projektledare 

För att få mer information om mattecoach- och läxcoachprojektens utformning, 

bakgrund, mål och resultat m.m. så valde jag att intervjua projektledarna för 

respektive projekt, Stefan Knutsson och Jimmy Ly. Intervjuformen var i ena fallet vad 

Kvale, professor i pedagogisk psykologi, skulle definiera som halvstrukturerad. Jag 

hade förberett ett antal frågor men ordningsföljd och följdfrågor anpassades efter 

det den intervjuade berättade.48 Detta tillåter enligt Kvale både öppenhet till att 

anpassa frågorna efter svaren som ges samtidigt som det finns en viss struktur med 

förberedda frågor att hålla sig till. Denna intervju var muntlig och genomfördes i 

projektledarens kontor.  I slutet kontrollerade jag att jag fått svar på alla frågor som 

jag planerat ställa och att jag uppfattat svaren rätt. Jag antecknade svaren under hela 

intervjun och skrev sedan rent dem direkt efteråt. För att spara restid så ställde jag 

alla frågor angående Uppsalaprojektet via mail där jag fick möjlighet att ställa 

följdfrågor när jag ansåg det behövas. Dessa metoder ansåg jag vara tillräcklig för det 

främst informationsinhämtande syfte som dessa intervjuer haft.  

                                                                 

48
 Kvale, (1997) sid. 121-122 
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4.3 Observation 

För att se hur coacherna arbetar var jag med under ett pass i mattecoachlokalen på 

KTH i Stockholm och observerade. Denna observation var väldigt ostrukturerad och 

jag antecknade allt jag såg som jag tyckte var intressant. Det är svårt att observera 

vad coacherna verkligen gör när de mestadels skriver snabbt på datorn.  Det hela 

underlättades dock av att coachen jag observerade läste högt medan hon skrev. I 

Uppsala har coacherna inget gemensamt rum att arbeta i utan de kopplar upp sig 

hemifrån eller var de vill på tider som passar dem. Det gör deras arbete mycket 

svårare att observera. Jag nöjde mig därför med observationen i Stockholm.  

4.4 Intervjuer med coacher 

Jag har även intervjuat två coacher från vardera projekt med samma 

semistrukturerade metoder som beskrivits ovan för intervjuerna med respektive 

projektledare. Syfte var att ta reda på hur de arbetar och vad de ser för fördelar och 

nackdelar med denna läxhjälpsverksamhet. Jag försökte också ta reda på vad de har 

för uppfattning om vilka elever de når ut till och vilka användarmönster de lyckats 

urskilja. Många coacher har intervjuats eller svarat på enkäter i tidigare 

undersökningar så från dessa har jag lyckats plocka ut en del information som jag 

använt. Detta gjorde att jag inte fann det nödvändigt att själv intervjua många 

coacher eller dela ut enkäter till dem. Jag vill jämföra resultaten från 

enkätundersökning med coachernas uppfattning och förhoppningsvis kunna förstå 

vad resultaten kan bero på. Jag valde att intervjua coacher med lång erfarenhet av 

detta arbete. I det här sammanhanget är drygt ett år lång tid eftersom projektet bara 

varit igång så länge. 
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5 Resultat av undersökningar 

5.1 Observation av mattecoachernas arbete 

Jag observerade mattecoachernas arbete under ett pass måndagen den 17/5 2010. I 

biblioteket på Kungliga Tekniska Högskolan har mattecoach ett rum/kontor som de 

sitter i när de coachar, vilket de gör kl 16-19 måndag till torsdag under terminerna. 

Där har de också många läroböcker i matematik på grundskole- och gymnasienivå 

som de elever de handleder ofta använder sig av. Dessa böcker användes också vid 

ett par tillfällen under observationen. Coacherna lånar bärbara datorer som är 

utrustade med webbkamera och extra utrustning för att kunna rita på ett enkelt sätt. 

Webbkameran användes aldrig men vid flera tillfällen använde coachen möjligheten 

att rita. Arbetsbelastningen varierade kraftigt under passet. I början var det lugnt med 

bara någon fråga per coach under den första timmen medan under den sista 

halvtimmen hade den coachen jag observerade upp till fem konversationer i gång 

samtidigt. Det såg ut att vara väldigt stressig och hon ansträngde sig för att inte 

glömma bort någon elev och låta den vänta för länge utan respons. Vid ett par 

tillfällen kom det in oseriösa konversationer. Coachen frågade då ifall eleven hade 

någon matematikuppgift som den behövde ha hjälp med; om inte så avvisades dessa 

personen vänligt men bestämt. Vid två tillfällen hade coachen problem med de 

uppgifter eleverna behövde hjälp med. (Det var en svår fråga och en som var inom ett 

område som coachen inte själv läst.) Coachen löste det på två olika sätt. I det ena 

fallet tog hon hjälp av en kollega samtidigt som hon frågade eleven vilken kurs och 

kursbok han använde och hur långt han kommit i sitt räknande hittills. Eleven visade 

sig ha kommit en bra bit på väg för att själv lösa uppgiften och med ledning av det, 

information från kursboken och hjälp från kollegan så lyckades coachen till slut lösa 
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uppgiften och kunna hjälpa eleven. I det andra fallet så hänvisade hon eleven till en 

bra sida på internet som förklarade hur man ska lösa denna typ av uppgifter på ett 

bra sätt. Coachen läste själv denna sida och lyckades förstå hur problemet skulle lösas 

och kunde därmed handleda eleven efter ett tag.  Eftersom denna observation 

skedde dagarna innan de nationella proven i matematik för många av kurserna på 

gymnasiet så ställdes det några frågor om vad man bör kunna inför de proven och 

om uppgifter från gamla nationella prov. Coachen använde ett extra tydligt och 

korrekt språk med många smileys för att undvika missförstånd. ”Frågan: förstår du 

nu? kan lätt uppfattas som att jag är sur annars” påpekar coachen. Under detta pass 

så hade den coach jag observerade 11 stycken konversationer varav 2 oseriösa. De 

andra coacherna hade 9 respektive 10 konversationer under kvällen.  Efter passet 

sparar coacherna alla konversationer för att använda i forskningssyfte.   

5.2 Intervjuer med coacher 

En av mina intervjuer med en mattecoach finns i sin helhet som bilaga 2 längst bak i 

examensarbetet. Intervjuerna visar att coacherna tycker att det är roligt och givande 

att coacha och att de i sitt arbete stävar efter att handleda eleverna så att de 

verkligen förstår och inte bara ger dem rätt svar direkt.  

Deras uppfattning om elevernas bakgrund är att den är väldigt blandad både vad det 

gäller ålder och kunskapsnivå och de uppfattar det som att det är en minoritet som 

återkommer. De tycker att Windows Live Messenger är ett bra program att använda 

eftersom de flesta elever är vana att använda det och det finns en del bra funktioner i 

det. Möjligheten att rita används t.ex. flitigt. De tror att det många gånger skulle vara 

lättare att hjälpa eleverna ansikte mot ansikte men att det faktiskt oftast fungerar 

väldigt bra även med dessa korta textmeddelanden. ”Man får fråga eleven mer och 

vara extra tydlig när man skriver.”  Det är ingen jämn ström av frågor utan periodvis 
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kommer många på en gång och att hålla igång många konversationer samtidigt 

uppfattas som svårt och stressande. På KTH uppskattar coacherna att sitta 

tillsammans och kunna få hjälp och stöd av varandra medan i Uppsala så verkar 

coacherna där lika nöjda med den större friheten att kunna koppla upp sig varifrån 

och när på kvällen de vill. 

5.3 Enkätundersökningen 

Utbildningsnivå 

Enligt min undersökning är bara någon större andel av eleverna från gymnasiet (55%) 

jämfört med grundskolan (42%)  Det är ungefär samma resultat som fåtts vid en 

tidigare enkätundersökning som delats ut till elever som använde mattecoach i 

början av vårterminen 2010. Av de som svarade på denna tidigare undersökning var 

52% gymnasieelever, 42% åk 6-9 och resterande var antingen yngre än åk 6 eller 

elever på komvux.49 

 

  

                                                                 

49
 Framkom vid intervju med projektledaren för mattecoach 
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Fördelningen mellan olika årskurser eller kurser inom mattecoachprojektet VT 2010. 

Figur 1: Resultat av enkätundersökningen.  Svar på frågan: På vilken nivå studerar du? 

 

Som ses i figuren så är det en stor spridning i elevernas ålder och studienivå vilket 

stämmer överens med coachernas uppfattning att det varierar. I Uppsala så har 

coacher i intervjuer påpekat att ju senare på kvällen desto äldre blir eleverna i 

genomsnitt så olika åldrar verkar ha lite olika användarmönster.50 Dock verkar de 

yngre eleverna från årskurs fyra till sex antingen välja att inte svara på enkäter eller så 

har de inte börjat använda sig av läxhjälp via nätet än. Samtidigt uppger en 

förvånansvärt stor andel att de läser de högsta matematikkurserna D och E med 

tanke på hur liten andel av den totala elevpopulationen i motsvarande ålder som 

verkligen läser dessa kurser.51 Elever som läser högre matematik kan därför sägas vara 

något överrepresenterade i relation till elevpopulationen. Det kan vara så att äldre 

                                                                 

50
 Från intervjuer med coacher  

51
 I stort sett är det bara de som läser det naturvetenskapliga eller det tekniska programmet som 

kommer så långt. 
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elever och de som har ett stort matematikintresse i större utsträckning svarar på 

enkäten än vad andra elever gjort. Detta skulle göra enkätundersökningen något 

missvisande vilket kan vara en del av förklaringen. Det finns dock andra uppgifter 

som också tyder på att de som läser de högsta matematikkurserna använder sig av 

mattecoach i högre grad. Enligt statusrapporten för mattecoach ht 09 så handlade 5% 

av frågorna till coacherna om derivering. Det är först en bit in i kursen matematik C 

som elever börjar lära sig derivera så de elever som läst om derivering utgör mindre 

än 5 % av alla elever från åk 6 till gymnasiet. Elever från de högre matematikkurserna 

kan därför antas använda läxhjälp via MSN i något högre grad än övriga elever även 

om det utifrån denna lilla undersökning är svårt att uttala sig om i vilken utsträckning. 

Enligt Sociologen Jan Olof Jonssons studie så får 61% av eleverna i åk 7-9 läxhjälp av 

sina föräldrar medan bara 42% av gymnasieeleverna fick motsvarande hjälp. Att yngre 

elever i större utsträckning får hjälp med läxorna hemifrån skulle kunna förklara varför 

de i lägre utsträckning använder sig av läxhjälpen via MSN jämfört med de äldre 

gymnasieeleverna.52  

 

 

  

                                                                 

52
  Jonsson (2001) sid 227 



 32 

Vilket var ditt senaste betyg i matematik 

 

Figur 2: Fördelningen av betyg. Svar på frågan: Vilket var ditt senaste betyg i matematik? OM 

du inte har fått något betyg kan du ange din egen uppfattning om på vilken nivå dina 

matematikkunskaper ligger. 

 

Även när det gäller betyg så är de starka eleverna lite överrepresenterade med fler VG 

och MVG än förväntat.  Här finns det en stor risk att de ambitiösa eleverna i större 

utsträckning valt att svara på enkäten. I enkätundersökningen som gjordes inom 

projektet läxcoach år 2008 uppgav också majoriteten av dem som testat tjänsten att 

de var duktiga på matematik även om många också tyckte att ”ibland är det lätt och 

ibland svårt.”53  5 av eleverna svarade att de hade IG eller – i matematik. Det 

motsvarar ca 10%  och kan jämföras med de 7,4% som enligt skolverkets statistik inte 

får godkänt i matematik från grundskolan.54 Tolkningen av detta är att läxhjälp via 

MSN inte är en form som främst lockar de svaga eleverna eller dem utan annat stöd 

för läxläsning. Det verkar tvärtom vara så att denna form av läxhjälp används av 

elever på alla nivåer både åldersmässigt och kunskapsmässigt. Det bekräftas av 

coacherna som hävdar att de får frågor på alla nivåer och att variationen är mycket 

stor.  

                                                                 

53
 Lundström (2008) utvärdering av Uppsala kommuns läxhjälp VT 2008 

54
 Skolverket(2010-05-20)  http://www.skolverket.se/sb/d/3534/a/19817#paragraphAnchor0 
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Vad används läxhjälpen till 

 

 

Figur 3: Svar på frågan: Vad använder du läxhjälp på nätet till? 

 

På frågan vad de använder läxhjälpen till så svarar flertalet att de behöver hjälp inför 

prov och/eller för att lösa enstaka matematikuppgifter. En tredjedel har dessutom 

större eller mindre kunskapsluckor som de behöver hjälp med. I statusrapporten för 

mattecoach Ht 09 så framgår det att ca 80% av frågorna som rör matematik utgörs av 

frågor om specifika uppgifter medan bara ca 20% handlar om hjälp med avsnitt. 

Detta kan bero på att även om eleverna har problem med ett helt avsnitt så försöker 

coacherna enligt intervjuer styra dem till att exemplifiera med konkreta frågor på ett 

antal specifika uppgifter. ”Det är så svårt att föreläsa och hålla genomgångar via 

MSN, den har också sina begränsningar.”55  

 

Hälften av dem som svarat på enkäten har bara använt sig av läxhjälpen via MSN 

någon enstaka gång medan en fjärdedel använder det minst en gång i veckan. Den 

                                                                 

55
 Enligt intervju med mattecoach A. Se bilaga 2 
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resterande fjärdedelen använder det mellan ett par gånger per termin till ett par 

gånger i månaden.  

 

 

 

Figur 4: Hur stor andel som använder sig av läxhjälp via MSN i olika utsträckning.  

 

Hälften av eleverna uppgav att de inte hade tillgång till någon annan läxhjälp medan 

den andra hälften använde mattecoach/läxcoach som komplement till annan läxhjälp. 

Oftast är det då föräldrarna som hjälper till med läxorna i varierande grad och drygt 

en fjärdedel av eleverna som svarade på enkäten fick även viss läxhjälp i skolan.  

 

Figur 7: I vilken grad använder sig eleverna av olika former av läxhjälp.  
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En hypotes som bl.a. de båda projektledarna framfört i intervjuer är att de tror att 

elever kan våga ställa frågor som kan uppfattas som dumma eftersom de kan vara 

anonyma när de ställer sina frågor via MSN. Jag antog därför att anonymiteten skulle 

vara viktig för många elever. Det visade sig att hälften av eleverna tyckte att 

anonymiteten var viktig eller t.o.m. mycket viktig medan resten inte tyckte den var 

viktig. Ingen elev uppgav att de tyckte att anonymiteten var ett problem. Några av 

coacherna utryckte däremot att de ibland önskat att de vetat mer om dem som de 

ska hjälpa för att kunna handleda på ett bättre sätt. ”Men oftast är det inget problem 

för man kan ju alltid fråga eleven vilken kurs de läser och vilken bok de använder 

m.m. och det är ju det viktigaste. Vem de är har ju inte så stor betydelse.” 

 

Av dem som svarat på enkäten så är 70% tjejer. Det ligger i linje med en tidigare 

enkätundersökning som gjordes på ett antal skolor i Uppsala under provperioden av 

läxcoachprojektet. Då var 14 av 15 elever som provat läxhjälpen via MSN tjejer. Denna 

form av läxhjälp verkar därmed locka unga tjejer i högre grad än killar. Vad 

anledningen till det är kan jag bara spekulera i, och det vore intressant att undersöka 

ifall detta samband står sig även i en större undersökning och om det generellt sett 

är fler tjejer än killar som använder sig av läxhjälp.  

5.3.1 Funna samband: 

Genom att sätta upp kriterier och kombinera olika frågor så gick det att få fram vissa 

samband mellan svaren på olika frågor. Eftersom det är så få svar i undersökningen 

och blir ännu färre om de delas upp i olika kategorier så bör man inte dra för stora 

slutsatser av dessa samband. Det kan ändå vara intressant att notera dem. De höga 

betygen var t.ex. jämt spridda över årskurserna så där fanns det inget samband. De 

med låga betyg tenderade att använda mattecoach ofta, 4 av 5 använde läxhjälpen 

via MSN flera gånger i månaden eller veckan. Jag antog att de svagare eleverna skulle 

tycka att det viktigare med anonymiteten än de starka eleverna men det visade inte 
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min undersökning. Däremot ansåg de i större utsträckning att studieresultaten 

påverkats mycket av hjälpen från coacherna. De killar som svarat på enkäten gick i 

över 80% av fallen på gymnasiet och de tyckte i stor utsträckning att deras 

studierultat påverkats av läxhjälpen via MSN.   

 

De som uppger att hjälpen påverkat deras studieresultat mycket är oftast de som 

också är inne och chattar med coacherna ofta (en eller flera gånger i veckan) men 

inte alltid. Ett par elever uppger att hjälpen påverkat deras studieresultat mycket trots 

att de bara haft kontakt någon enstaka gång eller ett par gånger per termin. Dessa 

personer svarade också att de behövt hjälp inför prov vilket eventuellt kan tolkas som 

att handledningen hjälpt dem klara provet bättre.  

 

Jag såg ingen koppling mellan betyg och tillgång till anan läxhjälp. Vissa MVG-elever 

klarar sig i stort sett bra utan hjälp medan andra får någon form av hjälp. För övriga 

betyg varierar det också ifall de har tillgång till annan läxhjälp eller inte.  

5.3.2 Sammanställning av svaren på frågan: Varför väljer du att använda 

läxhjälp via MSN? 

 Många skriver att de tycker att denna hjälp är enkel och smidig och uppskattar 

att de har tillgång till hjälpen just när behovet uppstår.  

 En del behöver t.ex. hjälp inför prov kommande dag och då finns ingen annan 

hjälp tillgänglig.   

 Andra uppskattar coachernas kunskap och att de är duktiga på att förklara.  

 Ett par elever är kritiska till sina egna lärare som de inte förstår eller kan få 

hjälp av.  

 Vissa skrev någonting kort i stil med ”Den är bra” och 6 personer valde att inte 

svara alls.  Den troligaste förklaringen till det är att det var den enda öppna 

frågan eleven behöver skriva svaret själv vilket krävde en större arbetsinsats.   
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5.4 Resultatsammanfattning 

Enkätundersökningen och intervjuer med coacher visar att det är stor spridning på 

vilken studienivå eleverna som använder sig av läxhjälp via MSN ligger på. De är 

välkomna från åk 6 (åk 4 i Uppsala) till och med Ma E men de lägsta årskurserna 

svarade nästan inte alls på min enkät. Deras kunskapsnivå varierar också minst lika 

mycket med elever som inte når upp till godkänt och har stora kunskapsluckor från 

tidigare år till elever med MVG som vill ha hjälp med enstaka matematikuppgifter 

eller inför prov.  Eleverna uppger att de får bra hjälp av coacherna och att det är en 

smidig och lättillgänglig hjälp. Trots det utnyttjar hälften av dem inte tjänsten mer än 

enstaka gånger medan andra återkommer upp till flera gånger i veckan. Denna form 

av läxhjälp verkar kunna passa flertalet elever, både svaga och starka i varierande 

stadium av sina matematikstudier.  

Eleverna använder i första hand hjälpen när de pluggar inför prov eller behöver ha 

hjälp med enstaka matematikuppgifter. En tredjedel av eleverna har också 

kunskapsluckor som de vill ha hjälp med. Läxhjälpen används både av dem som har 

tillgång till annan hjälp med läxorna som av dem som inte har det. Denna form av 

nätbaserad handledning kan därför antas fungera bra som komplement till annan 

läxhjälp. För hälften av eleverna är anonymiteten viktig och eleverna väljer generellt 

sett bort att använda webbkamera eller mikrofon trots att de funktionerna finns i 

MSN och skulle underlätta dialogen. Däremot används funktionen att rita i MSN 

flitigt.  

De två undersökta projekten har lite olika upplägg. Stockholm satsar på att säkra 

kvalitet genom att ha större krav på pedagogisk och matematisk utbildning hos 

coacherna. De arbetar tre och tre tillsammans i ett för ändamålet anpassat rum och 

kan därmed samarbeta bra och hjälpa varandra. Observationer visar att det ändå kan 

bli väldigt stressigt under vissa perioder när upp till fem elever vill ha hjälp samtidigt 
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av en coach medan andra perioder är för lugna. I Uppsala prioriterar man ett friare 

system där coacherna loggar in sig när de vill och varifrån de vill och det ställs inte 

lika höga kunskapskrav på dem. Det gör att de kan få fler coacher (ca 50 jämfört med 

Stockholms 23) som kan hjälpa elever under totalt sett längre tid på kvällen. De för 

ingen statistik över hur många de hjälper per dag men i mattecoachprojektet svarar 

de på ca 25 frågor per kväll och intresset ökar hela tiden.56 I Stockholms 

mattecoachprojekt får coacherna betalt för sitt arbete och det är ett mycket dyrare 

projekt än läxcoachprojektet i Uppsala som bygger på ideellt arbeta av coacherna 

utan tillgång till lokaler med speciella datorer.  

 

 

                                                                 

56
 Enligt mattecoach statusrapport HT 09 samt intervjuer med projektledare och coacher.  
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6 Diskussion 

6.1 Resultat- och teoridiskussion 

I detta avsnitt diskuteras några av resultaten som framkommit i de undersökningar 

och intervjuer som gjorts inom ramen för detta examensarbete i relation till de 

bakomliggande teorierna och frågeställningarna. Hur mina resultat förhåller sig till 

andra undersökningar och litteratur på området belyses däremot i det föregående 

kapitlet i anslutning till att resultaten presenteras.  

6.1.1 Är läxhjälp via Windows Live Messenger en metod som passar alla? 

I både den svenska skollagen och läroplanerna står det att alla ska ha lika rätt till 

utbildning, att barn ska få lika villkor i skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga, 

oavsett begåvning, anlag och intressen.57 Många elever har inte tillgång till hjälp och 

stöd med skolarbetet hemifrån vilket inte skapar samma förutsättningar för alla när 

skolarbetet läggs över på hemmet i form av läxor och förberedelser inför prov. Av 

socialrättviseskäl vill många därför ge samma förutsättningar till alla elever och då 

kan olika former av läxhjälp vara en bra början.  

 

Förutsättningar för att använda läxhjälp via Windows Live Messenger är att eleverna 

vet om att det finns sådan hjälp att få och att de har tillgång till en dator med 

internetuppkoppling. Dessutom kanske det inte passar alla att få hjälpen i skriftlig 

form på distans utan de behöver prata direkt med handledaren. Projektledaren för 

mattecoachprojektet lade under intervjun in en brasklapp och påpekade att denna 
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 Skollagen (1985: 1100) kap.1  2§ 
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form av läxhjälp förutsätter att eleven själv är aktiv och söker hjälp. ”De måste vilja 

lära sig mer.” Det gör att den kanske inte riktigt passar alla i det avseendet. 

 

I dagsläget har 97% av alla 16-24 åringar i Sverige tillgång till internetuppkopplad 

dator i hemmet vilket gör att datatillgången inte är ett så stort problem.58 Den stora 

utmaningen är att få eleverna medvetna om att denna läxhjälp finns och vilja pröva 

den. Projekten är relativt nystartade och det jobbas hårt från kommunernas och 

projektens sida med att på olika sätt sprida information om dem till bland annat 

elever, lärare och rektorer i Stockholm och Uppsala.59 De är egentligen inte bundna till 

att använda just MSN men de har valt detta verktyg av den anledningen att de flesta 

tonåringar har tillgång till MSN och kan använda sig av det.60 Enligt projektledaren 

Staffan Knutsson skulle de kunna använda andra program ifall de blev mer populära 

bland tonåringarna. Eftersom jag i min undersökning har fokuserat på de elever som 

använder sig av läxhjälp via MSN och inte på de som av olika anledningar inte testat 

det så ligger frågeställningarna kring problemen att nå alla elever till viss del utanför 

ramen för mitt arbete. Jag har undersökt vilka elever som använder sig av denna form 

av läxhjälp och vilka den passar för med avseende på bl.a. deras studiebakgrund och 

kunskapsnivå. Det vill säga vilka den verkar passa för istället för vilka de inte når.  

 

Både enkätundersökningarna och intervjuerna med coacher och projektledare visade 

att det var en stor spridning både vad gäller elevernas studienivå och kunskapsnivå 

bland de elever som tog hjälp av coacherna i de undersökta läxhjälpsprojekten. De 

läste från årskurs 7 till Ma E på gymnasiet. Vissa har MVG medan andra har stora 

kunskapsluckor och når inte ens upp till ett godkänt betyg. Detta ligger i linje med 

den syn på social rättvisa som gärna ser att alla elever oavsett förutsättningar erbjuds 

samma undervisning men anpassad efter elevens behov och som beskrivs i kap 2.1. I 
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 Statistiska centralbyrån (2009) 
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 Enligt intervjuer med projektledarna för mattecoach och läxcoach.  

60
 Comscore (2010) 
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läxcoach- och mattecoachprojekten verkar de ha hittat läxhjälps- och 

undervisningsmetoder som kan tilltala en extremt varierad grupp elever.  

 

6.1.2 Används läxhjälp via MSN främst av dem som inte har tillgång till 

annan läxhjälp? 

En av huvudfrågeställningarna var ifall läxhjälp via Messenger främst används av dem 

som inte har tillgång till någon annan form av läxhjälp. Svaret på den frågan är att 

den används lika mycket av dem som har hjälp med matematiken från något annat 

håll som av dem som inte har tillgång till detta. I den sistnämnda gruppen finns både 

de där läxhjälp via nätet är precis den lilla hjälp som de behöver och de som 

egentligen skulle behöva mer personlig hjälp om den fanns tillgänglig för dem. Till 

viss del kan projekten därför säga uppfylla målet att ge läxläsningshjälp till dem som 

inte har tillgång till annan hjälp.  

 

Undersökningen visar samtidigt att många använder läxhjälp som ett komplement 

eftersom de dessutom får hjälp av föräldrar och/eller via skolan. En stor del av 

eleverna som uppger att de har kunskapsluckor nyttjar även skolornas läxhjälp. 

Kanske är det rentav där som de fått tipset om att läxhjälp via MSN finns eftersom 

projekten försöker sprida information om dem till skolornas matematiklärare och 

specialpedagoger med flera.61  

 

Att få hjälp via MSN skiljer stort ifrån att få hjälp av någon man känner ansikte mot 

ansikte och båda har sina för- respektive nackdelar (Vad som är vilket beror på vad 

eleven är ute efter och behöver.) Det första är anonymt, tillgängligt på kvällstid 

varhelst man befinner sig och använder främst textbaserade snabbmeddelanden och 

lite bilder. Det andra är personligt där båda kan prata med varandra och se 
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 Intervju med projektledare och styrgruppen för mattecoachprojektet 
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ansiktsuttryck, men samtidigt så är man låst vid en bestämd tid och plats. I min 

undersökning ger många elever uttryck för att de uppskattar att kunna få hjälp direkt 

när de sitter hemma och pluggar och får problem med någon uppgift, och andra 

undersökningar har visat att vissa elever väljer bort läxhjälp i skolan eftersom de inte 

vill vara bundna till vissa tider.62 Samtidigt så uppskattar många skolornas och 

frivilligorganisationers läxhjälp med personliga möten. Dessa läxhjälpsmetoder 

kompletterar som jag ser det varandra på ett mycket bra sätt. Elever är olika med 

olika behov under olika perioder. Jag tror därför att båda dessa läxhjälpsmetoder är 

viktiga och behövs för att ge elever stöd i att klara sina läxor och studier bättre.  

Läxhjälp via nätet bör inte ersätta annan läxhjälp utan i första hand ses just som ett 

bra komplement.  

6.1.3 Fördelar av att få eller ge läxhjälp via MSN 

I enkätundersökningen uppger många elever att de väljer att använda mattecoach på 

nätet eftersom det är en bra hjälp som enkelt finns till hands på kvällen just när de 

sitter med sitt hemarbete och behöver hjälp. Med coacherna kan de diskutera och få 

handledning vilket gör att eleven kan fotsätta utvecklas i enighet med teorin för den 

approximala utvecklingszonen som Vygotskij presenterade och som finns beskriven i 

kap 2.1. Vygotskij var en stark anhängare av det sociokulturella perspektivet och 

menar att elever lär sig genom sociala interaktioner som t.ex. just diskussioner.63  

Även om forskning inte entydigt kan säga att läxor har någon positiv effekt på 

studieresultaten anser många av eleverna som svarat på enkätundersökningen att 

läxhjälpen från coacherna påverkat deras studieresultat. Enkäten visar också att för 

hälften av eleverna var möjligheten till anonymitet viktig och att elevrena inte tyckte 

att anonymiteten var ett problem. Anonymiteten kan ses som en av styrkorna med 

                                                                 

62
 Cederberg och Ericsson (2009) s. 6   

63
 Kroksmark (2008) s 451 
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internetbaserad läxhjälp men det är inte helt oproblematiskt vilket framgår av nästa 

kapitel.  

 

Lärarstudenterna som ställer upp som coacher övar här på att samtidigt hjälpa elever 

på extremt skiftande nivåer och anpassar sin handledning till det. Det borde kunna 

leda till att de lättare kan hantera att elevernas kunskapsnivå varierar inom en klass 

och lättare kunna anpassa sin undervisning till de olika elevernas nivå.  I en skola som 

i enighet med rådande syn på social rättvisa strävar efter inkluderande integrering där 

alla elever deltar i samma undervisning oavsett förutsättningar, borde det vara en stor 

fördel.  De övar också på att ge handledning på distans, vilket jag tror är en färdighet 

som kommer att efterfrågas mer om utbudet av distansutbildningar fortsätter att öka 

och utbildningsformerna inom skolan förändras.  

 

Enligt projektledaren för mattecoach så har vissa lärare upptäckt att deras elever 

börjat använda ett mer matematiskt språk efter att ha använt sig av läxhjälp på nätet 

via MSN. Eftersom konversationen sker på distans och huvudsak i textform så 

behöver båda uttrycka sig på tydligare sätt för att inte missförstås. Eleverna erfar 

därigenom styrkan i att använda matematiska termer och ett mer korrekt språk. Detta 

kan kopplas samman med Vygotskijs tankar angående den proximala 

utvecklingszonen som beskrivs i kap 2.1.  Eleverna övar det matematiska språket 

genom att använda det i en social kontext tillsammans med coacherna för att sedan 

behärska dem själv. I det sociokulturella perspektivet, som också beskrivits närmare i 

kap 2.1, hör tankarna ihop med språket. Det betyder att när det matematiska språket 

utvecklas, som i det här fallet, så borde också det matematiska tänkandet ha 

möjlighet att utvecklas enligt detta perspektiv.  
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6.1.4 Nackdelar med läxhjälp över nätet via MSN 

Från intervjuer med coacher har det framkommit att de anser att den största 

svårigheten ligger i att eleven och coachen inte ser varandra och kan prata med 

varandra ansikte mot ansikte.64 Det gör att viktig information i konversationen, såsom 

ansiktsuttryck och tonfall, går förlorad. Det går inte att veta ifall eleven ser ut att 

förstå eller tröttnar och chattar med kompisar i stället. Elever kan inte heller höra om 

coachen är undrande eller snorkig när hon frågar om de förstår. Coacherna försöker 

kompensera detta genom att använda många smileys och ett så tydligt och korrekt 

språk som möjligt. Ändå går det inte att komma ifrån att det uppstår missförstånd 

ibland. Ungdomar är ofta vana vid denna typ av skriftlig dialog genom korta snabba 

meddelanden eftersom de i stor utsträckning använder SMS och är vana vid MSN.65 

De har därmed lärt sig formerna för denna typ av konversation och är medvetna om 

dess begränsningar.  Att använda webbkamera är tekniskt möjligt och skulle tillåta 

båda parter att se och höra varandra men det används nästan aldrig. Eleverna påstås 

inte vilja det och antas av coacherna vara rädda om sin anonymitet eller integritet.  

En av svårigheterna med att eleverna är anonyma är att coacherna inte vet någonting 

om deras bakgrund. Enligt variationsanalysens teorier som beskrivs i kap 2.1 är det 

viktigt att känna till så mycket som möjligt om eleverna för att kunna anpassa 

undervisningen till deras nivå och knyta an till deras vardag och tidigare 

erfarenheter.66 Denna möjlighet har inte coacherna vilket gör att de får svårare att 

tydliggöra saker för eleverna.  Ibland kan det bli helt fel. Det finns ofta flera 

lösningsmetoder till matematiska problem och en av coacherna berättade att hon 

vissa gånger försökt handleda eleven i en metod som inte lärs ut förrän i långt senare 

kurser. Coacherna frågar därför ofta eleverna vilken kurs de går och vilken bok de 

använder för att få ett visst hum om vilken studienivå eleven ligger på.   

                                                                 

64
 Se bilaga 1 för intervjun med mattecoach 

65
 Comscore (2010) 

66
 Lalia Gustavsson (2008) 
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6.2 Vidare forskning 

Eftersom det finns väldigt lite forskat om olika metoder för att hjälpa elever med 

hemarbetet så finns det också mycket som fortfarande är intressant att undersöka. I 

dag finns en uppsjö av olika former av läxhjälp och att utvärdera dessa vore därför 

mycket intressant. Hur väl fungerar olika läxhjälpsformer för olika elevgrupper och 

läxläsningssituationer? Hur samverkar de med varandra? Kompletterar eller 

konkurrerar de med varandra?  

 

Det finns, som jag förstått det, planer på att utvidga mattecoachprojektet till att 

omfatta både fler regioner och fler skolämnen. Av det skälet finns det all anledning 

att studera dessa typer av projekt närmare och att undersöka vilka förutsättningar det 

finns hos andra lärosäten och regioner. Om MSN-konversationerna i 

läxhjälpsprojekten sparas för forskningsändamål finns det underlag att göra djupare 

studier utifrån dessa. Det vore till exempel intressant att undersöka på vilket sätt 

coacherna väljer att handleda sina elever och hur eleverna resonera kring matematik. 

 

I min undersökning var 70% av dem som svarade på enkäten tjejer. Det vore 

intressant undersöka ifall det blir samma resultat i större undersökningar och ifall 

även andra läxhjälpsformer har en majoritet kvinnliga användare.  
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Bilaga 1: Frågorna i enkätundersökningen 

1. Jag är: Man/kvinna 

2. På vilken nivå studerar du matematik just nu? 

3. Vad är ditt senaste betyg i matematik? Om du ej fått betyg än så ange din 

egen uppfattning om på vilken nivå dina matematikkunskaper ligger. 

4. Använder du mattecoach på nätet som ett komplement till annan läxhjälp eller 

är det den enda form av hjälp som du använder? 

5. Vilka former av läxhjälp har du i övrigt tillgång till och i vilken omfattning 

använder du dig av dem? 

6. Vad använder du mattecoach på nätet till?  

7. Hur ofta använder du dig av mattecoach på nätet? 

8. Hur viktigt är det för dig att man är anonym? 

9. Varför väljer du att använda dig av mattecoach på nätet? 

10. Hur tycker du att mattecoach på nätet har påverkat dina studieresultat? 
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Bilaga 2:  Intervju med mattecoach A 

Läser du till att bli lärare? 

- Ja, jag läser tredje året på civilingenjör-lärar programmet på KTH och universitetet. 

Vilka ämnen ska du undervisa i då? 

- Matematik och fysik  

Hur länge har du varit mattecoach? 

- Sedan starten så i drygt ett år nu.  

- Jag brukar coacha minst ett pass i veckan och förut när jag hade mer tid försökte skriva upp mig 

på tre pass om det fanns plats 

Utgår du från någon speciell pedagogik när du coachar? 

- Nej inte medvetet och som jag kan namnge. Men jag har ju läst didaktik så det sitter kanske 

omedvetet. Jag försöker använda mig av ett matematiskt språk och korrekt terminologi för att 

minska risken att bli missförstådd. Sedan får jag anpassa mig och förklara ifall eleven inte förstår 

riktigt.  

- Jag tänker alltid på hur jag skriver. Jag försöker att vara så artig, tydlig och korrekt som möjligt 

när jag skriver. Dessutom så använder jag massor av smileys. Jag vill inte att eleverna ska tro att 

jag är sur eller snorkig när jag frågar om de förstår. Jag försöker skriva så att jag tar på mig 

ansvaret för konversationen och lägger problemen på mig istället för på eleven. Då kan eleven 

skylla på mig om den inte förstår.  

- Alla coacher har sin egen stil och det tror jag kan vara bra. Elever kan fråga en annan coach ifall 

de inte riktigt förstod den första.  

Här sitter ni tillsammans när ni coachar, vad tycker du om det? 

- Det är en stor fördel att sitta ihop med två andra coacher om man kör fast. Jag skulle absolut 

inte vilja byta bort det. Vi är alltid tre coacher under varje pass som kan hjälpa varandra.  

- Vi berättar för varandra vilka vi hjälper så att eleverna bara ha kontakt med en coach åt gången.  

Är det roligt att vara coach? 

- Ja det är väldigt roligt? 

Varför det? 

- Man lär sig hur man ska uttrycka sig och hur man kan få eleverna att förstå. Man lär sig anpassa 

sig till varje elev och möta den på sin nivå.  

Får ni mest frågor från svaga elever eller duktigare elever. 

- Det varierar väldigt mycket hur duktiga eleverna är. Men vi har även frågor från de som läser 

matte D och E och de måste ju vara duktiga om de gått så långt.  

Är det svårt att hjälpa elever på så olika nivåer samtidigt? 

- Här hjälper jag elever från åk 6 till Ma E och ibland samtidigt men just det är inte något större 

problem. Det som är jobbigt är ifall det är många som vill ha hjälp samtidigt eller om de frågar 

om saker jag inte riktigt kan men det hade varit lika jobbigt om det bara var gymnasielever jag 

hjälpte.  

Frågar eleverna om enstaka uppgifter eller hela områden? 

- Det varierar också men jag försöker styra in det mot mer enstaka uppgifter även om de t.ex. 

skriver att de inte kan något om procent och behöver hjälp med allt. Det är svårt att hålla 

föreläsningar via MSN så då brukar jag hänvisa dem till vissa onlinesidor som är bra och be dem 
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återkomma med någon uppgift som vi kan ta som exempel. Då är det lättare för mig att förstå 

vad det är eleven verkligen har svårt med.  

- Så här innan de nationella proven är det en hel del som frågar vad de bör kunna eller plugga på 

inför dessa prov.  

Återkommer eleverna ofta?  

- Jag är så dålig på att minnas namn, andra coacher är bättre än mig på det och de känner oftare 

igen elever som återkommer. Några få återkommer varje dag under någon vecka men oftast 

återkommer de bara någon enstaka gång om de kommer tillbaka. Fast det är lite svårt att veta 

när man inte lägger alla namn på minnet. Dessutom kan de lätt byta namn och adresserna 

kollar jag ju aldrig på.  

Är det många som ni inte kan hjälpa? 

- De flesta kan vi hjälpa och de är väldigt förstående om vi inte lyckas hjälpa dem helt. 

Uppskattningsvis så kommer vi inte i mål med ca en av tjugo som vi försöker hjälpa. Oftast beror 

det på att eleven inte lyckas uttrycka problemet så att coachen förstår vad problemet handlar 

om eller skriver in uppgiften fel så det inte gå att lösa rätt.  

- Vi fokuserar på matte så vi får säga att vi inte har tid att svara om elever frågar om annat.  

Är det ofta många konversationer igång samtidigt? 

- Det är svårt att få en jämn ström av elever utan antingen är det för lugnt eller så blir det för 

många konversationer på en gång.  

- strax innan vi stänger; ja från halv sju, kvart i sju så blir det ofta väldigt stressigt för då vill 

många ha hjälp samtidigt.  

- Det verkar som att en del elever är sådana att de kommer på i sista sekunden att de borde 

kanske passa på att ställa den där frågan nu innan de stänger.  

Tror du att det vore bra att ha öppet längre än till klockan 19, t.ex. till klockan 20? 

- Kanske, men jag tror inte det. De elever som loggar in strax innan sju skulle förmodligen logga 

in precis innan åtta så att det blev stressigt då istället. Men det kan jag ju inte veta.  

Är konversationerna med eleverna snabb eller får du vänta mycket? 

- Det varierar. När vi har mycket att göra så kan de tycka att vi coacher är långsamma. 

- Eleverna är förstående men de blir ibland rastlösa om man inte svarar fort. 

- Det gäller att inte glömma bort någon när det är stressigt så att den eleven får vänta lång tid 

utan respons.  

Vilka funktioner i MSN använder du dig av när du coachar? 

- Framför allt använder jag att man kan rita. Oftast blir det bara text och så ritar jag lite.  

Vad tycker du är nackdelen med att använda dig av MSN? 

- Det är ju det att man inte har direktkontakt med eleven. Man kan inte se om eleven ser frågande 

ut, man kan inte skriva på samma papper eller ringa in saker m.m. 

- Eleverna missar ofta viktig information när de skriver sina frågor vilket gör att det kan bli 

missförstånd och fel när coacherna inte förstår eleven.   

Vilka är fördelarna med MSN som du ser det? 

- De flesta elever har MSN och de kan det väldigt bra. Det är aldrig någon som frågar om det.  

- Man kan fråga vad det är bok och kurs eleven har så då gör det inte så mycket att man inte vet 

vem eleven som person är. 


