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Sammanfattning 
Digitala läromedel blir ett vanligare inslag i skolgången då ny teknologi erbjuder tidigare okända 
pedagogiska möjligheter. Denna uppsats undersöker hur elever som använder ett digitalt läromedel i 
form av en virtuell lärmiljö för matematiklärande upplever denna lärmiljö. Dessutom undersöks 
elevernas prestation i lärmiljöns matematiska uppgifter. Skillnader mellan elever i olika årskurser 
samt elever som är matematiskt låg- eller högpresterande studeras. Matematisk prestation beskrivs 
utifrån Goods (1981) passivitetsmodell som innebär att lågpresterande elever är mindre risktagande i 
klassrumsmiljön. 

Elevernas upplevelse av digitala läromedel studerades i en virtuell lärmiljö bestående av två moduler, 
en spelmodul och en modul för skriven dialog. Upplevelsen av lärmiljön undersöktes genom att 
studera hur intressant eleverna tyckte att spelet var, huruvida eleverna tyckte att agenten gjorde att 
de brydde sig mer när de spelade, samt om de gillade den skrivna dialogen. Tidigare insamlad data 
från elever i årskurs 6-8 som använt den virtuella lärmiljön undersöktes med kvasiexperimentell 
metod och analyserades med ANOVA. 

Analysen påvisade en skillnad mellan låg- och högpresterande elever i hur mycket de tycker att en 
pedagogisk virtuell agent engagerar dem i en virtuell lärmiljö. Matematiskt högpresterande elever 
anser att agenten gör dem mer engagerade än vad matematiskt lågpresterande elever anser. Detta 
kan tyda på att lågpresterande elevers passivitet utöver traditionell klassrumspedagogik också 
påverkar elevernas upplevelse av digitala läromedel. 

I vidareutvecklingen av den virtuella lärmiljön och skapandet av andra virtuella lärmiljöer är det 
viktigt att se till att elever både lär sig och engageras av lärmiljön. Utvecklare bör också ta hänsyn till 
de skillnader som finns mellan låg- och högpresterande elevers upplevelse av lärmiljön. Detta kan 
exempelvis ske genom att den virtuella lärmiljön görs anpassningsbar för att passa elever oberoende 
av prestationsnivå. Detta är en viktig målsättning för att se förbättra lågpresterande elevers 
möjligheter i skolan, något som virtuella lärmiljöer och digitala läromedel i allmänhet kan utgöra ett 
kraftfullt medium för. 



Förord 
Ett stort tack till Annika Silvervarg vid Linköpings universitets institution för datavetenskap för god 
handledning och för att jag har fått möjlighet att bidra inom ett större forskningsprojekt. Jag vill 
också tacka Örjan Dahlström vid Linköpings universitets institution för beteendevetenskap och 
lärande för hans granskning av mina resultat, samt nyttiga synpunkter på presentationen av dessa. 
Stort tack även till Agneta Gulz vid Linköpings universitets institution för datavetenskap och Lunds 
universitets filosofiska institution för litteraturtips och kommentarer på ett tidigt utkast av 
uppsatsen. Slutligen vill jag tacka Matilda Krig och Kristin Raukola på Linköpings universitets 
kognitionsvetenskapliga kandidatprogram för våra klargörande diskussioner kring uppsatsens syfte 
och upplägg.  



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

1.1 Syfte och frågeställningar ....................................................................................................6 

1.1.1 Prestation i det matematiska spelet .............................................................................7 

1.1.2 Intresse för det matematiska spelet .............................................................................7 

1.1.3 Engagemang på grund av agenten ...............................................................................7 

1.1.4 Engagemang på grund av skriven dialog med agenten .................................................7 

1.1.5 Uppskattning av den skrivna dialogen ..........................................................................7 

1.2 Avgränsningar .....................................................................................................................7 

1.3 Metod .................................................................................................................................8 

1.4 Disposition ..........................................................................................................................8 

2 Hög- och lågpresterande skolelever ............................................................................................9 

3 Digitala läromedel ..................................................................................................................... 11 

3.1 Digitala lärospel ................................................................................................................. 11 

3.2 ITS ..................................................................................................................................... 12 

3.3 Pedagogiska virtuella agenter ............................................................................................ 12 

3.3.1 Lärande agenter ......................................................................................................... 12 

3.3.2 Konverserande pedagogiska agenter.......................................................................... 13 

3.4 Konverserande sociala agenter .......................................................................................... 14 

4 Den virtuella lärmiljön i K2D2-projektet .................................................................................... 16 

4.1 Det matematiska spelet ..................................................................................................... 16 

4.2 Den lärande agenten ......................................................................................................... 18 

4.3 Den skrivna dialogen ......................................................................................................... 19 

4.4 Den sociala konversationsagenten ..................................................................................... 20 

5 Metod ....................................................................................................................................... 22 

5.1 Deltagare ........................................................................................................................... 22 

5.2 Materiel ............................................................................................................................ 22 

5.3 Procedur............................................................................................................................ 22 

5.4 Operationalisering ............................................................................................................. 22 

5.5 Analys................................................................................................................................ 23 

6 Resultat..................................................................................................................................... 24 

6.1 Prestation i det matematiska spelet ................................................................................... 24 

6.2 Intresse för det matematiska spelet................................................................................... 25 

6.3 Engagemang på grund av agenten ..................................................................................... 25 

6.4 Engagemang på grund av skriven dialog med agenten ....................................................... 26 

6.5 Uppskattning av den skrivna dialogen ................................................................................ 27 



7 Diskussion ................................................................................................................................. 28 

7.1 Prestation i det matematiska spelet ................................................................................... 28 

7.2 Intresse för det matematiska spelet................................................................................... 28 

7.3 Engagemang på grund av agenten ..................................................................................... 29 

7.4 Engagemang på grund av skriven dialog med agenten ....................................................... 29 

7.5 Uppskattning av den skrivna dialogen ................................................................................ 30 

7.6 Metoddiskussion ............................................................................................................... 30 

7.7 Framtida forskning ............................................................................................................ 30 

8 Slutsats ..................................................................................................................................... 32 

9 Källförteckning .......................................................................................................................... 33 

 



6 

 

1 Inledning 
Ny teknologi erbjuder förut okända pedagogiska möjligheter och som en följd av detta blir digitala 
läromedel ett allt vanligare inslag i barn och ungdomars skolgång. Det finns en stark uppfattning att 
olika former av teknologisk media kan förbättra elevers lärande och att denna utveckling med 
framsteg inom informations- och kommunikationsteknologi kan komma att förändra 
utbildningssystemet (Laurillard, 1993; Gärdenfors, 2010). Det finns många olika typer av digitala 
läromedel, i denna uppsats presenteras några av dessa men uppsatsen utgör inte en fullständig 
beskrivning av detta breda fält. De typer av digitala läromedel som presenteras är digitala lärospel, 
klassiska ITS (Intelligent Tutoring Systems), två typer av pedagogiska virtuella agenter och slutligen 
konverserande sociala agenter. Agent används här i en datalogisk betydelse som betecknar ett 
autonomt datorprogram med förmåga att interagera med användare eller andra agenter, enligt 
Encyclopædia Britannicas definition (Zwass, 2011). 

Hur påverkas då elever av den nya tekniken och de förändringar den medför? Denna uppsats 
undersöker hur elever som använder en virtuell lärmiljö för matematiklärande upplever detta och 
hur väl eleverna presterar i lärmiljöns matematiska uppgifter. Specifikt studeras skillnader mellan 
elever i olika årskurser samt mellan elever som är matematiskt låg- eller högpresterande.  

Uppsatsens fokus på matematisk prestation följer Goods (1981) teoribildning om passivitets-
modellen. Denna modell beskriver utifrån skillnader i lärares beteende gentemot hög- och 
lågpresterande elever hur elevernas klassrumsbeteende förändras. Modellen innebär att 
lågpresterande elever som en följd av exempelvis mindre uppmärksamhet och mer kritik från lärarna 
jämfört med högpresterande elever, skapar en strategi som går ut på ett minskat risktagande i 
klassrumsmiljön. Detta minskade risktagande bidrar enligt Good (1981) till att dessa elever fortsätter 
vara lågpresterande, vad som beskrivits av Rosentahl och Jacobson (1968) som en självuppfyllande 
profetia. 

Elevernas upplevelse av digitala läromedel studeras i en virtuell lärmiljö som består av två moduler, 
en spelmodul och en modul för skriven dialog. I lärmiljön ingår en virtuell agent i de båda modulerna, 
men agentens interaktion med elever skiljer sig åt mellan dem. I spelmodulen kan användaren spela 
ett matematiskt spel tillsammans med den virtuella agenten. Uppgiften är, förutom att spela spelet, 
att under spelets gång lära agenten hur spelet fungerar samt att hjälpa agenten med beslut i spelet. 
Detta mål uppnås genom att svara på uppgiftsorienterade flervalsfrågor som agentens ställer under 
spelets gång. I modulen för skriven dialog sker interaktionen mellan elev och agent i en friare, 
chattliknande skriven dialog. Dialogen tar både upp ämnen inom den pedagogiska domänen, 
exempelvis spelet, matematik och skola, men också ämnen utanför domänen som fritidsintressen, 
musik och film. Den virtuella lärmiljön som använts är framtaget inom projektet K2D2 (Kunskap och 
Kompetens :: Digitala Dialoger) 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att studera elevers prestation i, och upplevelse av, en virtuell lärmiljö, med fokus 
på skillnader mellan hög- och lågpresterande elever samt årskurs. Detta undersöks genom att låta 
högstadieelever använda en virtuell lärmiljö bestående av en spelmodul med ett matematiskt spel 
och en lärande agent samt en modul för skriven dialog med en konverserande social agent. 
Upplevelsen av lärmiljön undersöks genom att studera hur intressant eleverna tyckte att spelet var, 
huruvida eleverna tyckte att agenten gjorde att de brydde sig mer när de spelade, samt om de gillade 
att prata med agenten. Med avseende på prestationen i spelet undersöks förutom skillnader i 
matematisk förmåga även skillnader mellan hur bra på spelet eleverna ansåg sig vara. Då agentens 
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påverkan på elevernas engagemang studeras så undersöks eventuella skillnader mellan om eleverna 
har använt modulen för skriven dialog eller inte. Detta syfte konkretiseras i följande frågeställningar: 

1.1.1 Prestation i det matematiska spelet 
Finns det skillnader i elevernas prestation i det matematiska spelet mellan: 

(a) Om de var matematiskt låg- eller högpresterande? 
(b) Hur bra på spelet de själva skattade sig? 
(c) Kombinationer av deras skattning och matematiska prestationsnivå? 

1.1.2 Intresse för det matematiska spelet 
Finns det bland eleverna skillnader i hur intressant de tyckte att spelet var mellan: 

(a) Om de var matematiskt låg- eller högpresterande? 
(b)  Vilken årskurs de gick i? 
(c)  Kombinationer av årskurs och matematisk prestationsnivå? 

1.1.3 Engagemang på grund av agenten 
Finns det skillnader i huruvida eleverna tyckte att agenten gjorde att de brydde sig mer när de 
spelade mellan: 

(a) Om de var matematiskt låg- eller högpresterande? 
(b)  Vilken årskurs de gick i? 
(c)  Kombinationer av årskurs och matematisk prestationsnivå? 

1.1.4 Engagemang på grund av skriven dialog med agenten 
Finns det skillnader i huruvida eleverna tyckte att agenten gjorde att de brydde sig mer när de 
spelade mellan: 

(a) Om de ingick i gruppen BådaModulerna eller Spelmodulen? 
(b) Kombinationer av matematisk prestationsnivå och grupp? 
(c) Kombinationer av årskurs och grupp? 

1.1.5 Uppskattning av den skrivna dialogen 
Finns det skillnader i hur mycket eleverna gillade att prata med agenten mellan: 

(a) Om de var matematiskt låg- eller högpresterande? 
(b) Vilken årskurs de gick i? 
(c) Kombinationer av årskurs och matematisk prestationsnivå? 

1.2 Avgränsningar 
Digitala läromedel är ett brett forskningsområde, och det finns många olika typer av virtuella 
lärmiljöer. Den som studeras i denna uppsats består av ett digitalt lärospel med en lärande agent 
samt social konversation med agenten. Generaliserbarheten i studiens resultat begränsas därmed till 
liknande typer av digitala läromedel. 

Studien kommer inte att analysera den skrivna dialogen. Detta eftersom syftet är att mer 
övergripande undersöka upplevelsen av den virtuella lärmiljön som helhet. Som en följd av detta 
beskrivs de tekniska aspekterna bakom den skrivna dialogen endast ytligt med syftet att ge en bild av 
hur dialogen med agenten kan se ut. 
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1.3 Metod 
Studien genomförs med hjälp av kvasiexperimentell metod och statistisk analys av tidigare insamlade 
data om den virtuella lärmiljö som används inom K2D2-projektet. Data har samlats in från elever i 
årskurs 6-8 som vid upprepade tillfällen har arbetat i lärmiljön och avslutningsvis svarat på 
enkätfrågor. Datainsamlingen genomfördes i december 2010 av personer inom K2D2-projektet. 
Insamlad data har därefter i denna studie analyserats med ANOVA, även kallat variansanalys. ANOVA 
används för att undersöka skillnader i medelvärde mellan tre eller fler grupper. Detta gör det möjligt 
att analysera påverkan från flera oberoende variabler, samt interaktionen mellan dessa variabler. 

1.4 Disposition 
För att besvara uppsatsens frågeställningar presenteras för läsaren relevant bakgrund i tre olika 
kapitel med fokus på olika forskningsområden. I kapitel 2 presenteras forskning om hög- och 
lågpresterande elever. Olika typer av lärteknologi presenteras i kapitel 3 under rubriken digitala 
läromedel. Presentationen sker främst med fokus på olika typer av virtuella agenter och deras 
pedagogiska fördelar men digitala lärospel och dess pedagogiska fördelar presenteras också 
översiktligt. I kapitel 4 beskrivs den virtuella lärmiljö som använts vid datainsamlingen, den virtuella 
lärmiljön innebär en tillämpning av delar av vad som beskrivits i kapitel 3. Dessa kapitel följs av en 
beskrivning av studiens metod och resultat samt diskussionen av dessa. Avslutningsvis presenteras 
utifrån diskussionen en slutsats.  
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2 Hög- och lågpresterande skolelever 
Elevers prestation i skolan har studerats länge, 1968 genomförde Rosenthal och Jacobson ett 
experiment för att undersöka om lärares förväntningar påverkar elevers prestation (Rosenthal & 
Jacobson, 1968). För att öka lärarnas förväntningar på vissa elever berättade författarna för lärarna 
att alla elever genomföra ett prov. Detta prov skulle visa på vilka av eleverna som var på väg att 
blomma ut intellektuellt och prestera bra under läsåret. Dessa elever hade dock valts ut 
slumpmässigt, varför någon sådan utveckling inte vara att vänta, och om en sådan utveckling skedde 
skulle detta bero på lärarnas ökade förväntningar. När information om elevernas prestation samlades 
in i slutet av läsåret fann författarna stöd för att de elever som för lärarna beskrivits som 
högpresterande hade presterat bättre än andra elever. Denna effekt kallas Rosenthaleffekten eller 
Pygmalioneffekten och har av författarna beskrivits som en självuppfyllande profetia. Effekten består 
enligt Rosenthal och Jacobson (1968) av att de elever som lärarna tror ska prestera bra, behandlas på 
ett mer uppmuntrande och stimulerande vis än andra elever. 

Good (1981) beskriver att Rosenthal och Jacobsons resultat ansågs vara kontroversiella och att 
resultaten var tydligast bland de yngsta barnen där faktisk prestation är svårt att mäta. Ett annat 
problem var att om teorin stämde skulle lärarna redan innan experimentet ha haft förväntningar som 
påverkade elevernas prestation. Därför ville Good (1981)undersöka hur lärare interagerade med vad 
de ansåg vara låg- och högpresterande elever genom att observera denna interaktion i en 
klassrumsmiljö. Med hjälp av ett egenutvecklat kodningssystem studerade han framförallt verbalt 
beteende i klassrummet, men också icke-verbalt beteende som exempelvis ögonkontakt och 
placering i klassrummet registrerades. 

Good (1981) fann flera sätt som lärares beteende skiljer sig mellan om de interagerar med låg- eller 
högpresterande elever. Lärarna gav mindre uppmärksamhet, i form av leenden och ögonkontakt, till 
lågpresterande elever och dessa ombads mer sällan att svara på lärarens frågor jämfört med de 
högpresterande. När lågpresterande elever ombads svara på lärarens frågor gavs de kortare 
betänketid, avbröts oftare och fick färre ledtrådar och följdfrågor än högpresterande elever. Lärarna 
kritiserade oftare lågpresterande för felaktiga svar och berömde dem mindre ofta för korrekta svar 
jämfört med de högpresterande eleverna. Good (1981) fann också att lågpresterande elever oftare 
fick beröm för bristfälliga svar än högpresterande elever och att lärarnas återkoppling var mindre 
precis, detaljerad och oftare uteblev till lågpresterande jämfört med högpresterande elever. Han 
beskriver också att lärare krävde mindre arbete från lågpresterande elever och att dessa elever 
generellt placerades längre bort från läraren eller i grupp. Detta gör det svårare att övervaka dessa 
elever samt att behandla dem som individer. 

Utifrån dessa resultat presenterar Good (1981) sin passivitetsmodell, en modell som beskriver vilka 
följder skillnaderna i lärarnas beteende gentemot hög- och lågpresterande elever får för eleverna. 
Han menar att lågpresterande elever som en följd av lärares behandling skapar en strategi som går ut 
på ett minskat risktagande i klassrumsmiljön. Detta sker genom att undvika att räcka upp handen för 
att svara på frågor och att när läraren uttryckligen frågar dem något låta bli att svara. Lågpresterande 
elevers vilja att reducera risker leder enligt artikelförfattaren till att de blir mer passiva, och denna 
passivitet består så länge de upplever att riskerna med felsvar är större än belöningen för korrekta. 

Good (1981) beskriver hur det i intervjuer med junior highscool-elever (motsvarande årskurs 6-8) 
framkommit att många lågpresterande elever inte ville be läraren om hjälp. Han förklarar detta med 
att lågpresterande elever vill verka duktiga inför klasskamrater och lärare, men att den passiva 
strategin förhindrar dem från att utveckla nödvändiga färdigheter och sänker deras prestationsnivå. I 
en studie genomförd på australiensiska elever i upper primary school (motsvarande årskurs 5-7) 
beskriver Willson (1999) att högpresterande elever i högre utsträckning än lågpresterande försökte 
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inleda interaktion med läraren. Detta gällde både att besvara och ställa frågor. Lågpresterande elever 
var också ovilliga att svara på frågor när läraren försökte uppmuntra dem till att svara. Willson (1999) 
förklarar dessa resultat utifrån passivitetsmodellen.  

Good, Slavings, Hobson Harel och Emerson (1987) undersökte elevers sätt att ställa frågor i 
klassrumsmiljö och presenterar resultatet att äldre lågpresterande elever ställer färre frågor än 
yngre. Detta tyder på att de under skolgången lär sig att undvika att ställa frågor till lärare, vilket 
stödjer passivitetsmodellen. Artikelförfattarna varnar dock för att tolka resultaten alltför starkt och 
skriver att elevers grad av passivitet kan skilja sig mellan olika kontexter, bland annat beroende på 
lärares individuella skillnader och olika skolämnens karaktär. 
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3 Digitala läromedel 
Digitala läromedel blir ett allt vanligare inslag i skolgången då ny teknologi erbjuder nya pedagogiska 
möjligheter. Laurillard (1993) beskriver en växande uppfattning att teknologisk media har potential 
att förbättra elevers lärande och lärandets effektivitet. Gärdenfors (2010) skriver att informations- 
och kommunikationsteknologi radikalt kan förändra utbildningssystemet i och med de nya 
möjligheter till lärande som framsteg inom dessa områden medför.  

Larsson (1999) tar upp fem främjande faktorer för datorstött lärande. Hon menar också att 
motivation är mycket viktigt för datorstött lärande, men att det är en övergripande effekt som 
uppstår ur de fem faktorerna. Dessa faktorer är: 

o Interaktion – Elever lär sig genom att uppleva och göra saker. 

o Återkoppling – En form av interaktion riktad från programmet till eleven, med 
avseende på exempelvis elevens prestation. 

o Stöd för samarbete – Denna typ av interaktion kräver elevens reflektion över hur den 
löser uppgiften för att klargöra detta för elevens samarbetspartner. 

o Hänsyn till inlärningsstilar – Elever är individer och skiljer sig med avseende på hur 
effektivt de lär sig genom olika pedagogiska metoder. 

o Narrativa former – Den narrativa formen är både ett minnesstöd och en motiverande 
faktor. Berättelser kan enligt Norman (1993) knyta ihop information, kontext och 
känslor. 

Gärdenfors (2010) understryker vikten av motivation vid lärande och skiljer på yttre och inre 
motivation. Yttre motivation kan eleven få från betygsystem, löften om belöningar, hot om 
bestraffning eller mål för framtida karriär, medan inre motivation kommer från att uppgiften upplevs 
som tillfredställande av eleven. Han menar att lärandet i skolan främst utnyttjar yttre motivation och 
menar att en viktig fråga för undervisande organisationer är hur de ska kunna utnyttja elevers inre 
motivation för att främja utbildningen. Larsson (1999) skriver att inre motivation kan framkallas i 
datorstött lärande om det digitala läromedlet drar nytta av de fem faktorerna. 

3.1 Digitala lärospel 
Gärdenfors (2010) kritiserar skarpt den första generationen av interaktiva lärandeprograms 
användbarhet som utbildningsverktyg. Han beskriver dessa spel som bristfälliga gällande 
interaktivitet, flexibilitet och pedagogisk vision. Däremot menar han att datorspel har en inneboende 
potential att kunna ge upphov till inre motivation. Gros (2007) skriver att digitala spel har blivit en 
viktig del av många barn och ungdomars liv. Hon menar dock att det finns en betydande skillnad 
mellan lärospel och spel för underhållning i spelens syfte. 

Forskning kring digitala lärospel presenterar flera egenskaper som visar på potentialen för digitala 
lärospel som ett alternativ till andra pedagogiska metoder, Gärdenfors (2010) uppfattning att spel 
främjar inre motivation är en av dessa egenskaper. Pereira och Roque (2009) menar att spel är 
engagerande på grund av sin förmåga att få spelaren att sjunka in i uppgiften. De redogör också för 
att digitala spel kan erbjuda kontextualiserat lärande med olika typer av representationer, till 
exempel bild, video och interaktivt material. Gros (2007) skriver att digitala lärospel kan träna elevers 
förmåga att lösa problem och att en annan fördel med dessa spel är att de kan möjliggöra lärande 
genom samarbete. Både Gros (2007) och Pereira och Roque (2009) beskriver att digitala lärospel kan 
ge elever möjlighet experimentera med, och jämföra, olika representationer av ett koncept. 
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3.2 ITS 
Ett viktigt steg i utvecklingen av så kallade ITS (Intelligent Tutoring Systems) var systemet SCHOLAR 
skapat av Carbonell (1970), där konceptet intelligens tillskrevs ett system som i en utbildningskontext 
hjälper en elev att lära sig. Han beskriver att SCHOLAR lärde ut Sydamerikansk geografi till elever 
genom att ställa och besvara frågor i textbaserat naturligt språk. Enligt Laurillard (1993) är ett viktigt 
kännetecken för ITS att sådana system uppvisar egenskaper som liknar mänskliga handledares, bland 
annat att kunna granska elevens inlärning och ge återkoppling på elevens handlingar. Denna 
återkoppling innefattar kontextspecifik hjälp med problemlösning i lärmiljön. 

En annan grundläggande aspekt av ITS är enligt Laurillard (1993) att systemen anpassar sig efter 
elevers individuella förutsättningar. Detta kan exempelvis ske genom att hjälpa eleven på begäran, 
eller att systemet upptäcker olika typer av fel eleven gör och anpassar inlärningen utifrån detta. Den 
individualisering som ITS erbjuder är endast baserad på elevens prestation, personlig interaktion är 
obefintlig (Gulz, Haake, Silvervarg, Sjödén, & Veletsianos, 2010). De menar att ITS i dess klassiska 
form är opersonliga, icke-sociala, abstrakta pedagogiska agenter med handledning som ensamt syfte.  

3.3 Pedagogiska virtuella agenter 
Pedagogiska agenter i virtuella lärmiljöer har utvecklats från de ITS som skapades i början av 1970-
talet (Gulz, Haake, m.fl., 2010). Enligt dem skedde en betydande utveckling av pedagogiska agenter i 
början av 1990-talet som en följd av tekniska framsteg inom visuell gestaltning och dialogsystem. 
Dessa pedagogiska agenter har beskrivits som personliga och relationella artefakter. Gulz, Haake, 
m.fl. (2010) skriver att dagens pedagogiska agenter till skillnad från ITS är visuellt gestaltade och ofta 
animerade. De har ett ansikte och ofta en kropp eller torso samt ett människolikt utseende, vilket 
enligt författarna gör dessa agenter mindre abstrakta än klassiska ITS. Veletsianos (2007) fastslår att 
pedagogiska agenters visuella gestaltning som förkroppsligade karaktärer gör dem mer trovärdiga 
och därför inte är en kosmetisk aspekt. Han argumenterar också för att pedagogiska agenters 
kontextuella relevans, om agentens visuella gestaltning passar kontexten, påverkar hur elever 
upplever av agenten. 

Johnson, Shaw och Ganeshan (1998) studerar animerade pedagogiska agenter och definierar dessa 
som animerade karaktärer som främjar inlärning i datorbaserade lärmiljöer. Sådana agenter ska vara 
människoliknande i interaktion med användare och ha tillräcklig kunskap om den pedagogiska 
kontexten och ämnet för att kunna fylla användbar roll i inlärningen. Författarna förespråkar vikten 
av att animerade pedagogiska agenter ska vara trovärdiga förkroppsligade karaktärer. Den största 
fördelen med detta menar de är att sådana agenter möjliggör en mer korrekt utformning av den 
interaktion och de dialoger som sker i inlärningssituationer där en person lär ut till en annan, till 
exempel handledning eller lärlingskap. 

Rickel (2001) beskriver pedagogiska fördelar med interaktiva virtuella världar som innefattar 
animerade agenter eller, som han också kallar dem, intelligenta virtuella agenter för utbildning och 
träning. Användningen av agenter i virtuella världar stödjer enligt honom på ett effektivt vis 
upplevelsebaserat lärande, att lära genom att göra. Han beskriver att pedagogiska virtuella agenter 
genom interaktion med användare av virtuella världar kan fylla flera olika roller som kan vara 
pedagogiskt gynnsamma. Dessa roller inkluderar mentorer, jämlikar att arbeta tillsammans med och 
guider. 

3.3.1 Lärande agenter 
Lärande agenter beskrivs av Blair, Schwartz, Biswas och Leelawong (2006) som pedagogiska virtuella 
agenter där elever lär sig genom att lära ut till agenten. Deras lärande agent lär sig av en elev och 
testas sedan av eleven, detta sker genom att eleven ställer frågor till agenten eller uppmanar den att 
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lösa problem. Den lärande agenten använder sig av artificiell intelligens-teknologier för att genera 
svar utifrån vad eleven lärt den, varpå eleven kan revidera agentens kunskap. Chase, Chin, Opezzon 
och Schwartz (2009) beskriver att elever och lärande agenter interagerar inom ramarna för en lärare-
elevmetafor där agenten har rollen som elev. De förklarar att agenten kan ses som en protegé vars 
kunskap beror på instruktioner från den som lär ut och att den som lär ut har ansvar för agenten. 

Brophy, Biswas, Katzlberger, Bradford och Schwartz (1999) skriver att det finns en utbredd 
övertygelse om värdet i att låta elever lära sig genom att lära ut, samt att elever ofta lär sig lika 
mycket eller mer när de lär ut. Detta förklaras med att de som lär ut måste förvänta sig vad de som 
lär sig behöver förstå och vad i ämnet som kan vara svårt. Författarna skriver också att om de som lär 
ut får naiva frågor ställda till sig kan de behöva omvärdera sin egen förståelse i ämnet. De som lär ut 
behöver enligt Brophy m.fl. (1999) organisera sin kunskap på ett klart, konsekvent och 
kommunicerbart vis. De påpekar att lärande agenter också har fördelen att interaktionen med dem 
kan engagera elever mer än annat läromaterial, människor försöker förstå saker bättre om de är 
ansvariga för att lära någon annan det. 

Blair m.fl. (2006) påpekar att det vid lärande genom att lära ut inte är helt oproblematiskt att ersätta 
eleven som lärs ut till mot en lärande agent. Däremot innebär användandet av lärande agenter att 
lära ut till möjligheter som kan göra aspekter av lära-genom-att-lära-ut-pedagogiken effektivare. Fyra 
principer som beskrivs som styrkor med lärande agenter presenteras. Den första av dessa principer 
är att lärande agenter alltid kan formulera sina svar så att de explicit uttrycker sin kunskap och sina 
tankar, något inte alla elever kan. Att den som lär ut förstår hur den som lär sig resonerar är enligt 
författarna en kritisk komponent i framgångsrikt lärande genom att lära ut. Den andra principen är 
att lärande agenter kan handla individuellt, när eleven kan studera agentens handlande ger detta 
eleven återkoppling som gör att eleverna lär sig mer och blir mer engagerade. Lärande genom att 
lära ut förutsätter enligt Blair m.fl. (2006) att den som lär ut kan övervaka den som lär sig, samt kan 
ta vara på de idéer som läggs fram. Detta har många elever svårigheter med, varför den tredje 
principen är att lärande agenter bör modelleras som enkla att lära. Detta åstadkoms enligt 
författarna exempelvis genom att agenten tar initiativ genom att presentera idéer eller frågor om 
vad den lär sig, något som får eleven att reflektera över vad den lär ut. Den fjärde principen är att 
låta elevens träning av den lärande agenten ske i en miljö som stödjer interaktionen i lärandet, om 
lärandet påverkar en större kontext kan detta öka elevens engagemang och fokus. 

Chase m.fl. (2009) beskriver att lärande agenter ger upphov till vad författarna kallar en 
protegéeffekt, att elever anstränger sig mer då uppgiften är att lära ut till en lärande agent än när de 
ska lära sig själva något. De lyckades påvisa denna effekt även när den enda skillnaden i elevernas 
uppgift var om de trodde att agenten lärde sig av dem eller inte. De fann också att denna effekt var 
större för elever som var lågpresterande i skolan. Deras studie visade också på att protegéeffekten 
uppstod som en följd av att eleverna såg på agenten som en social, tänkande varelse. 

3.3.2 Konverserande pedagogiska agenter 
(Gulz, Haake, & Silvervarg, 2011) skriver att det finns en stor variation i hur konverserande 
pedagogiska agenter utformas och vilka pedagogiska strategier som utnyttjas. Författarna menar att 
alla konverserande pedagogiska agenter har som gemensamt kännetecken att de på något sätt för en 
uppgiftsorienterad konversation med eleverna. Denna konversation beskrivs bland annat kunna 
bestå av att agenten arbetar fram svar tillsammans med eleven, ställer frågor om uppgiften eller dess 
domän, korrigerar elevens missuppfattningar eller ger ledtrådar till eleven. 

Rickel (2001) beskriver pågående arbete med att skapa virtuella agenter som kan interagera med 
användare genom ansikte-mot-ansikte-dialoger i virtuella världar. Han menar att det finns 
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pedagogisk vinning med detta i form av upplevelsebaserat lärande. Sjödén, Silvervarg, Veletsianos, 
Haake och Gulz (2010) beskriver hur de hoppas förbättra en virtuell agents pedagogiska påverkan 
genom att utveckla dess konversations- och sociala förmåga. Målet är enligt dem att elevers 
interaktion med den virtuella agenten ska påverka kognitiva, emotionella, och sociala konstruktioner 
som ökar elevernas inlärning. 

Johnson m.fl. (1999) skriver att forskning om ansikte-mot-ansikte-interaktion mellan användare och 
animerade agenter i interaktiva lärmiljöer sammanför två tidigare skilda forskningsområden. Dessa är 
området kunskapsbaserade lärmiljöer, liknande ITS, samt animerade gränssnittsagenter, varifrån 
ansikte-mot-ansikte-dialog som metafor för människa-datorinteraktion härstammar. Den skrivna 
eller verbala dialogen i dessa system liknar till stor del sådan som funnits i ITS, men Johnson m.fl. 
(1999) menar att animerade agenter för med sig nya möjligheter i form av icke-verbal 
kommunikation som gester och uppvisande av känslor. Dessa agenter ska alltså i den virtuella 
världen lära ut till användaren genom dialog och icke-verbal kommunikation, något som ställer höga 
krav på trovärdighet – både vad gäller domänkunskap och trovärdigt socialt beteende. 

3.4  Konverserande sociala agenter 
Reeves och Nass (1996) presenterar sin inflytelserika mediaekvation, att media = verklighet. De 
hävdar att människor förhåller sig på liknande sätt gentemot media, exempelvis datorkaraktärer eller 
-program, som gentemot andra människor. Detta tar sig bland annat uttryck i att människor verkar 
följa samma sociala regler som i verkligheten när de kommunicerar med en datorkaraktär, samt att 
människor överför sin uppfattning om hur verkligheten fungerar till hur datorprogram fungerar. Gulz, 
Haake m.fl. (2010) menar att basen för byggandet av relationer mellan elever och virtuella agenter 
troligen grundar sig i mediaekvationen.  

Milusheva (2005) beskriver program som simulerar skriven konversation med användaren, sådana 
program kallas omväxlande chatbots, chatterbots, konversationsagenter och konversationsrobotar. 
Enligt Gulz, Haake m.fl. (2010) har sådana system som mål att på ett människolikt vis delta i sociala 
konversationer om många olika ämnen i en obegränsad domän. Gärdenfors (2010) beskriver 
chatterbots som virtuella samtalspartner som interagerar med en mänsklig användare och ger en 
illusion av att förstå användarens skrivna meddelanden. Illusionen åstadkoms enligt honom genom 
att den konverserande sociala agenten letar upp vissa språkliga konstruktioner i användarens skrivna 
text och väljer mellan ett begränsat antal svar för den språkliga konstruktionen. Enligt Gulz, Haake, 
m.fl. (2010) kan sociala konversationsagenter trots avsaknad på kunskapsrepresentation om världen 
och med endast en begränsad förståelse av dialogen ändå föra en konversation om många olika 
ämnen, vanligen i form av turtagande av frågor och svar. 

Konverserande sociala agenters historia går tillbaka till det första dialogsystemet ELIZA, skapat av 
Joseph Weizenbaum 1966. ELIZA efterliknar en Rogeriansk psykoterapeut1 genom att med regler för 
nyckelordsmatchning omformulera användarens förra yttrande till en fråga, eller om ingen regel kan 
appliceras på yttrandet be användaren om ett förtydligande (Weizenbaum, 1966). Han beskriver en 
algoritm för hur nyckelord i användarnas yttranden tillskrivs olika vikter som tas hänsyn till när ELIZAs 
yttrande väljs. Konversationen mellan ELIZA och användaren kan fortskrida på ett naturligt sätt trots 
att programmet saknar förståelse för vad konversationen handlar om. 

                                                             

1
 Rogeriansk psykoterapi, eller personcentrerad terapi, är en terapiform utvecklad på 1940-talet av amerikanen 

Carl Rogers. Personen som söker terapin står i fokus och terapeutens roll är att respektfullt lyssna utan att 
försöka styra den andre personen. (Egidius, 2011) 
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A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) är en social konversationsagent skapad 1995, 
som enligt skaparen Wallace (2000) utifrån en stimulus-responsprincip utför nyckelordsmatchning på 
användarens yttranden. A.L.I.C.E. är implementerad med märkspråket AIML (Artificial Intelligence 
Mark-up Language), en variant av XML som också skapats av Wallace. Enligt utvecklaren gör AIML det 
möjligt för agenten att ha viss kunskap om konversationen, den vet alltid vad det senaste yttrandet 
var och kan även ha kunskap om vilket ämne konversationen handlar om. Silvervarg och Jönsson 
(2010) skriver att användningen av AIML för att skapa konverserande agenter är vanligt 
förekommande både kommersiellt och i andra syften, exempelvis inom pedagogiska kontexter. 

Gulz m.fl. (2011) skriver att vissa forskare under det senaste decenniet har utvecklat konverserande 
pedagogiska agenter som deltar i socialt orienterad konversation med elever. Detta fungerar då som 
ett komplement till uppgiftsorienterad konversation, och kan exempelvis ta formen av småprat med 
eleven, stöd eller uppmuntran. Författarna motiverar detta med att sociala konversationsagenter 
bland annat kan öka elevers engagemang och mottaglighet, ge en ökad hågkomst av materialet som 
lärs ut genom att vara emotionellt engagerande samt ha en positiv inverkan på elevernas attityd 
gentemot uppgiften och ämnet. Gulz, Silvervarg och Sjödén (2010) argumenterar för icke-
uppgiftsorienterad interaktion i teknikstött lärande och menar att det är fel att se på uppgiften att 
engagera och motivera elever som skilt från uppgiften att lära ut på ett effektivt sätt. De hävdar att 
den sanna utmaningen i utvecklingen av lärmiljöer är att göra upplevelsen engagerande och 
motiverande medan de pedagogiska funktionerna och fördelarna med upplevelsen samtidigt behålls 
eller förbättras. 
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4 Den virtuella lärmiljön i K2D2-projektet 
K2D2 är ett forskningsprojekt med syfte att stimulera kunskapsutveckling och att generera diskussion 
kring de pedagogiska möjligheter som virtuella karaktärer erbjuder. Detta undersöks genom att låta 
elever använda en virtuell lärmiljö och utvärdera upplevelsen. Silvervarg (2010) skriver att den 
övergripande arkitekturen av den virtuella lärmiljön innefattar tre moduler; en spelmodul bestående 
av ett matematiskt spel med en lärande agent, en modul för skriven dialog och slutligen agentens 
visuella representation.  

Målgruppen för lärmiljön är enligt Silvervarg (2010) elever i åldern 12-14 år och lärmiljöns agent är 
utformad som att den är något yngre. Den visuella representationen av agenten är densamma i 
spelmodulen och modulen för den skrivna dialogen. Agenten har en feminin och en maskulin visuell 
representation som för användaren är densamma i både spelmodulen och modulen för skriven 
dialog. 

4.1 Det matematiska spelet 
Gulz, Haake, m.fl. (2010) skriver att det matematiska spelet som finns i lärmiljön är skapat av Lena 
Pareto och Daniel Schwartz och att det är en vidareutveckling av spelet Rutiga familjen, beskrivet av 
Pareto, Schwartz och Svensson (2009). De båda versionerna av spelet illustreras i Figur 1 respektive 
Figur 2. Spelet bygger på en metafor för aritmetik i form av en grafisk modell. I modellen 
symboliseras matematiska tal av grafiska objekt i form av färgade rutor och behållare för rutorna. 
Behållarna innehåller tal av olika storlekar (ental, tiotal, hundratal) och dessa representeras som 
olikfärgade rutor. Räkneoperationer representeras av animerade handlingar med rutorna och 
behållarna. De animerade handlingarna består av att rutor läggs till och tas bort från behållarna. 

 

Figur 1. Det matematiska spelet i den virtuella lärmiljön 
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Figur 2. Spelet ’Rutiga familjen’ som det matematiska spelet i den virtuella lärmiljön är baserat på 

Syftet med spelets grafiska modell är enligt Pareto m.fl. (2009) att elever ska upptäcka och utforska 
hur aritmetik fungerar, snarare än att endast utföra symboliska beräkningar. Det som implicit övas på 
i spelet är förståelsen för principerna i decimalpositionssytemet (exempelvis att tio tiotal utgör ett 
hundratal) och räkneoperationer som använder dessa principer (exempelvis att föra över eller låna 
tal). Spelet är också utformat för att främja kausalt resonerande, beslutsfattande och andra högre 
kognitiva processer (Pareto, 2010). Pareto m.fl. (2009) visade att elever presterade bättre på ett 
matematiskt test efter att ha spelat spelet och att ökningen var störst bland lågpresterande elever, 
högpresterande elever presterade dock ändå bäst på båda testen.  

Pareto m.fl. (2009) beskriver att det matematiska spelet består av flera spellägen för två spelare. Det 
finns tre typer av spelare; eleven själv, datorspelare, och en lärande agent (Lindström, Gulz, Haake, & 
Sjödén, 2011). Den lärande agentens roll förklaras nedan. De olika spellägena innefattar addition och 
subtraktion med olika svårighetsgrader och största enhet (tiotal, hundratal eller tusental). Dessutom 
kan eleven alltid välja om de båda spelarna ska spela mot varandra eller tillsammans. Pareto m.fl. 
(2009) beskriver att båda spelarna när ett spelläge valts får fyra kort med rutor på, dessa kort är 
synliga för båda spelarna. Spelarna får också sex upp-och-nedvända kort. Därefter turas spelarna om 
att spela ut ett kort i taget, så länge spelaren har kvar upp-och-nedvända kort vänds ett av dessa upp 
och blir synligt i slutet av spelarens drag. Spelet är slut när båda spelarna har slut på kort. 

Pareto m.fl. (2009) beskriver att rutorna på det spelade kortet påverkar behållarna på spelplanen på 
olika vis beroende på spelläge. Om spelläget är addition fylls behållarna med rutorna på korten, vid 
subtraktion töms behållarna på kortets rutor. Vid addition är målet att föra över rutor från en 
behållare till en annan, detta sker genom att exempelvis behållaren för ental fylls med tio ental och 
förs över till behållaren för tiotal som ett tiotal, se Figur 3.  
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Figur 3. Exempel på en överföring i spelläget addition 

Figuren visar hur behållaren för ental, den högra, har fyllts med 9 ental och det tionde innebar en 
överföring. Överföringen illustreras av den gula pilen och att entalsbehållaren töms till den röda 
fyrkanten under pilen. När behållaren tömts helt blir denna fyrkant orange och placeras i 
tiotalsbehållaren, den mittersta, och resten av kortets fyrkanter placeras i behållarna. 

Vid subtraktion är målet att tömma behållarna, om entalsbehållaren töms så fylls den därefter 
genom att ett tiotal lånas. Spelaren får återkoppling om vilka strategier som är bra genom att vid 
varje överföring eller lån belönas med en stjärna. Om spelarna spelar mot varandra har spelarna 
också som mål att med sina kortval försvåra för motspelaren så att denne bara kan åstadkomma så få 
överföringar eller lån som möjligt. Om spelarna spela tillsammans är målet istället att hjälpa den 
andre spelaren att uppnå överföringar eller lån. 

4.2 Den lärande agenten 
Spelmodulen består förutom det matematiska spelet också av en lärande agent. Pedagogiska 
fördelar med lärande agenter inkluderar bland annat en djupare och bättre organiserad kunskap om 
ämnet och ökat engagemang (Brophy m.fl., 1999). I den virtuella lärmiljön kan eleverna förutom att 
själva spela spelet, lära agenten om hur olika spellägen i det matematiska spelet fungerar, vad som är 
bra strategier i dem och varför dessa strategier är bra. Veletsianos (2007) argumenterar för att 
pedagogiska agenters kontextuella relevans, om agentens visuella gestaltning passar kontexten, 
påverkar hur elever upplever av agenten. Det är därför passande att i spelmodulen ha en lärande 
agent i form av en yngre elev att lära ut till. 

Gulz m.fl. (2011) skriver att eleverna kan lära agenten om spelet på två olika sätt. Dels genom ett 
observationsläge där agenten tittar på när eleven spelar och dels i ett läge där agenten provar på att 
spela och guidas av eleven. I observationsläget lär sig agenten genom att observera hur eleven spelar 
och under spelets gång ställa frågor till eleven om händelser i spelet.  Dessa frågor är av flervalstyp 
och kan handla om exempelvis varför eleven valde ett visst kort, om motståndaren kommer få poäng 
för ett valt kort eller vilket kort som är bäst att välja. Agentens frågor är en rudimentär form av 
uppgiftsorienterad konversation och vissa av den lärande agentens frågor inleds också med 
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uppmuntrande kommentarer till eleven, exempelvis när agenten ställer en fråga om varför elevens 
kort gav poäng. Agentens lärande innebär i båda dessa lägen att dess kunskapsnivå om hur spelet 
fungerar ökar, vilket gör att agenten kan använda bättre strategier när den spelar. 

Gulz m.fl. (2011) beskriver att eleven på agentens frågor kan välja mellan alternativa förklaringar där 
en förklaring är den riktiga, ett vet inte-alternativ finns alltid med som ett möjligt svar. Ett exempel 
på en fråga med svarsalternativ illustreras i Figur 4. Utifrån elevens kortval och svar skapar den 
lärande agenten en representation av hur spelet fungerar, korrektheten i denna representation beror 
på hur bra eleven spelat och lärt agenten. 

 

Figur 4. Exempel på en fråga ställd av den lärande agenten i den virtuella lärmiljön 

I spelläget där den lärande agenten spelar, guidad av eleven, beskrivs den av Gulz m.fl. (2011) föreslå 
vilket kort som ska spelas ut. Eleven får då acceptera agentens val eller välja ett annat kort. De 
förklarar att om eleven väljer det senare alternativet så ställer den lärande agenten en flervalsfråga 
om varför eleven tyckte att det kortet var ett bättre val. Den lärande agentens val av kort grundas på 
agentens kunskap om hur spelet fungerar, alltså vad eleven lärt den. När eleven väljer ett annat kort 
än den lärande agentens så fungerar detta och elevens svar på den följande frågan som återkoppling 
till agenten. 

4.3 Den skrivna dialogen 
Förutom spelmodulen ingår även en modul för skriven dialog i den virtuella lärmiljön. I den skrivna 
dialogen fungerar agenten som en konverserande social agent men delar visuell representation med 
den lärande agenten i spelmodulen. För eleverna som använder lärmiljön verkar samma karaktär 
ingå i båda modulerna, en agent de kan lära om det matematiska spelet och föra en socialt 
orienterad skriven dialog med. Gulz m.fl. (2011) motiverar den pedagogiska vinningen med sociala 
konversationsagenter med att de kan öka elevers engagemang och mottaglighet, ge en ökad 
hågkomst av materialet som lärs ut och ha en positiv inverkan på elevernas attityd gentemot detta 
material. Silvervarg (2010) beskriver att det pedagogiska syftet med den mer sociala konversationen 
främst är att göra lärmiljön mer motiverande för eleverna i målgruppen. 
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Den skrivna dialogen är en chattliknande fri konversation med agenten, se Figur 5. Den är enligt Gulz 
m.fl. (2011) implementerad så att eleven och agenten båda kan ta initiativet i dialogen genom att ta 
upp nya ämnen eller ställa frågor. De beskriver att konversationen är icke-uppgiftsorienterad till 
skillnad från den rudimentära konversationen i spelmodulen, men att dialogen kan röra ämnen både 
i och utanför domänen som den virtuella lärmiljön används inom. Ämnen inom domänen är till 
exempel skola, matematik, andra skolämnen och det matematiska spelet, medan ämnen utanför 
domänen bland annat inkluderar musik, film, vänner och fritidsaktiviteter. I konversation om ämnen i 
domänen är gränsen mellan konverserande pedagogiska agenter och konverserande sociala agenter 
svårdefinierad, då agenten pratar om ämnen från en pedagogisk domän med ett socialt mål. 

 

Figur 5. Skriven dialog med agenten 

Gulz, Silvervarg m.fl. (2010) skriver att den medvetna designen av agentens icke-uppgiftsorienterade 
konversation är ovanligt i digitala läromedel. De menar att det är viktigt att ge elevers behov för 
kognitiv vila erkännande, den skrivna dialogen är ett medel för detta då den i lärmiljön metaforiskt är 
en rast. De menar också att konversationen med agenten är ett bra verktyg för att kunna påverka 
elevers attityd gentemot skola och matematik, samt att den skrivna dialogen kan göra den 
matematiska kontexten lättsammare och därför ha motiverande och engagerande effekter. 

4.4 Den sociala konversationsagenten 
Agenten har kunskap om många olika ämnen, även om kunskapen givetvis är begränsad. Dessa 
ämnen inkluderar som nämnts både ämnen inom domänen för lärmiljön, som matematik och skola, 
och ämnen utanför domänen, som familj och datorspel. Agenten kan ha kunskap om vilket det 
aktuella ämnet är, vad elevens senaste yttrande var, vilka ämnen konversationen handlat om och 
vilka frågor agenten fått svar på. Denna kunskap har agenten kvar vid framtida konversationer med 
samma elev.  
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Agenten har förutom kunskap för att kunna uppfatta elevens yttrande också vissa attribut knutna till 
denna kunskap. Som Gulz, Silvervarg m.fl. (2010) beskriver är agenten 11 år gammal, går i skolan och 
brukar använda den virtuella lärmiljön. Agenten har också mer sociala attribut som intresse för film 
och musik samt preferenser inom dessa intressen, exempelvis favoritfilm, favoritartist och åsikter om 
olika genrer av musik och film. 

När agenten konverserar med eleven gör den det med yttranden av flera olika former. Den uttrycker 
sig med frågor till eleven, följdfrågor på elevens svar, svar på elevens frågor Agenten kan också efter 
sina svar ställa motfrågor som ”själv då?” till eleven samt berätta korta anekdoter – så kallade 
narrativ. Det är framförallt dessa narrativ som Gulz, Silvervarg m.fl. (2010) ser som verktyg för att 
kunna påverka elevers uppfattning om exempelvis matematik.  

Silvervarg och Jönsson (2010) skriver att lärmiljöns konverserande sociala agent är implementerad i 
AIML och att agenten endast har en ytlig förståelse av elevens yttranden. Genom att jämföra 
användarens yttrande, ett så kallat pattern, mot den interna kunskapsbasen väljer agenten ut sitt 

svar, ett så kallat template. Kunskapsbasen består av så kallade kategorier där varje kategori 
består av ett pattern och minst ett template. Ett pattern kan enligt Silvervarg och Jönsson 
(2010) bestå av alfanumeriska tecken och platshållare för ett eller flera ord som är okända. På 
liknande vis kan ett template innehålla ett utrymme reserverat för värdet av en variabel. Detta 
utgör enligt författarna grunden för den konverserande sociala agentens beteende i den skrivna 
dialogen. Se Silvervarg och Jönssons arbete (2010) för en mer ingående beskrivning av agenten och 
dess dialogstrategier.  
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5 Metod 
Nedan följer en beskrivning av hur data jag analyserat samlades in i december 2010 som en del av 
K2D2-projektet. En beskrivning av hur delar av dessa data har operationaliserats till variabler i mina 
frågeställningar presenteras också, såväl som mina val av analysmetoder. 

5.1 Deltagare 
Studiens deltagare var 80 elever, 42 killar och 38 tjejer, från tre klasser i en svensk skola. Deltagarna 
var skolelever i årskurs 6, 7 och 8 som var mellan 12 och 14 år gamla. Eleverna deltog frivilligt, med 
föräldrars informerade tillåtelse och under lärares översikt. Alla deltagare tillskrevs ett värde (på 
betygsskalan IG, G, VG, MVG) av sina lärare med avseende på sin matematiska prestation. Elever 
med IG och G klassades matematiskt lågpresterande (N = 57) och elever med VG och MVG klassades 
som matematiskt högpresterande (N = 23). De tre skolklasserna delades in i två grupper 
(BådaModulerna och Spelmodulen) som balanserades med avseende på kön och matematisk 
prestation. 

5.2 Materiel 
För studien användes K2D2-projektets virtuella lärmiljö, alltså spelmodulen och modulen för skriven 
dialog. Studien genomfördes i deltagarnas skolas datorsal och deltagarna använde lärmiljön på dessa 
datorer. I mattespelet använde deltagarna datormusen för att spela och svara på frågor, i modulen 
för skriven dialog användes tangentbordet för att interagera med agenten. Två enkäter användes i 
studien, den ena innehöll frågor om hur deltagarna upplevt spelet och den andra om hur deltagarna 
upplevt den skrivna dialogen. Båda enkäterna bestod av påståenden som eleverna fick ta ställning till 
på en 7-gradig Likertskala, ett exempel på påståenden är ”Jag tycker det är intressant att spela 
spelet”. 

5.3 Procedur 
Alla elever spelade det matematiska spelet under tre lektioner och eleverna i gruppen 
BådaModulerna använde dessutom lärmiljöns modul för skriven dialog. Eleverna i de båda grupperna 
spelade flera omgångar i spelet, mellan 4 och 8 omgångar per lektion där var och en tar några 
minuter. När eleverna i gruppen Bådamodulerna spelat två omgångar i följd erbjöds de att använda 
modulen för skriven dialog med agenten. Detta innebar en tre minuter lång rast från spelmodulen. 
Under de tre första rasterna var deltagarna tvungna att inleda den skrivna dialogen. Efter dessa tre 
raster fick deltagarna välja om de ville ha en rast för skriven dialog eller fortsätta med spelet. I dessa 
fall kunde den skrivna dialogen även avbrytas när som helst av deltagaren. 

Den första lektionen inleddes med en introduktion till spelet och den andra lektionen inleddes med 
en repetition av spelet. Vid alla tre lektionerna fanns en instruktion för hur deltagarna skulle spela. 
Den tredje lektionen avslutades med att deltagarna fyllde i en enkät om hur de upplevt spelet. 
Gruppen BådaModulerna fyllde även i en enkät om hur de upplevt agenten de konverserat med i den 
skrivna dialogen. 

5.4 Operationalisering 
De upplevelserelaterade variablerna i studiens frågeställningar är operationaliserade utifrån 
påståenden i de båda enkäterna som deltagarna fyllde i. De variabler som operationaliserats, och hur 
operationaliseringen skett presenteras nedan: 

o Intresse för det matematiska spelet. Hur intressant eleverna tyckte att spelet var utgick 
från elevernas svar på påståendet ”Jag tycker det är intressant att spela spelet”. Detta 
påstående hämtades från enkäten för spelet. 
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o Engagemang på grund av agenten och engagemang på grund av den skrivna dialogen. 
Om agenten gjorde att eleverna brydde mig mer när jag spelade, är båda 
operationaliserade utifrån påståendet ”Agenten gör att man bryr sig mer när man 
spelar”. Detta påstående hämtades från enkäten för spelet. 

o Uppskattning av den skrivna dialogen. Hur mycket eleverna gillade att prata med 
agenten utgick från elevernas svar på påståendet ”jag gillade att prata med agenten”. 
Detta påstående hämtades från enkäten för den skrivna dialogen. 

Prestation i det matematiska spelet är ett automatiskt mått på hur bra eleven lärt den lärande 
agenten om spelets principer. Måttet baseras på agentens kunskapsnivå som skapas av agentens 
observation av elevens spel och elevens svar på agentens frågor. Detta värde delas därefter med 
antal spelomgångar där eleven lärt ut till agenten. Detta för att ge ett mått som så lite som möjligt 
påverkas av skillnader i hur många spelomgångar olika elever spelat. Matematisk prestation har som 
redan nämnts operationaliserats så att elever som enligt deras lärare presterar på betygsnivåerna IG 
och G i matematik klassas som matematiskt lågpresterande, medan elever som presterar på 
betygsnivåerna VG och MVG i matematik klassas som matematiskt högpresterande. 

5.5 Analys 
Uppsatsen har en kvasiexperimentell ansats och den statistiska analysen har genomförts med 
ANOVA. Analysmetoden användes eftersom uppsatsens frågeställningar kräver statistiska test av 
medelvärdesskillnader mellan fler än två grupper och hur olika oberoende variabler interagerar och 
påverkar den beroende variabeln. Statistiska metoder för att analysera medelvärdesskillnader mellan 
två grupper, som t-test, ökar risken att felaktigt förkasta en sann nollhypotes då de används för att 
analysera skillnader mellan tre eller fler grupper, ett så kallat typ1-fel. Följaktligen valdes ANOVA som 
analysmetod för att besvara frågeställningarna och minska risken för typ1-fel, rapportering av 
skillnader som inte existerar i populationen. Den operationalisering av matematisk prestation som 
gjordes i denna uppsats gav tillräckligt stora grupper för att analysera skillnader dem emellan med 
hjälp av ANOVA.  

Frågeställning 4(a) som handlar om skillnader i engagemang på grund av agenten mellan grupperna 
BådaModulerna eller Spelmodulen, alltså om eleverna använt den skrivna dialogen eller inte, 
undersöktes med hjälp av ett t-test. Orsaken till detta är att den oberoende variabeln i denna 
frågeställning, grupp av lärmiljöanvändare, endast har två betingelser, BådaModulerna eller 
Spelmodulen. Detta innebär att analys med ANOVA skulle innebära att ett t-test genomförs, men att 
det kallas ANOVA. Jag har därför valt att genomföra ett t-test direkt, för att vara mer tydlig med 
vilken analysmetod som faktiskt använts. 
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6 Resultat 
Nedan presenteras de resultat som analysen visade. Resultaten presenteras under respektive 
frågeställning. Som tidigare nämnts undersöktes alla frågeställningar med ANOVA med undantag för 
frågeställning 4(a) som undersöktes med ett oberoende t-test. 

6.1 Prestation i det matematiska spelet 
Finns det skillnader i elevernas prestation i det matematiska spelet mellan: 

(a) Om de var matematiskt låg- eller högpresterande? 
(b) Hur bra på spelet de själva skattade sig? 
(c) Kombinationer av deras skattning och matematiska prestationsnivå? 

En signifikant skillnad i prestation i det matematiska spelet upptäcktes mellan elever som skattats 
som låg och högpresterande, F(1, 47) = 4.42, p = .041, partial η2 = .09. Elever som skattats som 
högpresterande inom matematik presterade bättre i spelet, deras agenter lärde sig mer, se Figur 6. 
Ingen signifikant skillnad i prestation i det matematiska spelet upptäcktes mellan elevernas egen 
skattning av hur bra de var på spelet, F(6, 47) = 1.91, p = .099. Det fanns ingen signifikant interaktion 
mellan matematisk prestation och egenskattad förmåga med avseende på prestation i det 
matematiska spelet, F(4, 47) = 0.96, p = .44. 

 

Figur 6. Elevernas prestation i spelet, uppdelat på matematisk prestationsnivå 
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6.2 Intresse för det matematiska spelet 
Finns det bland eleverna skillnader i hur intressant de tyckte att spelet var mellan: 

(a) Om de var matematiskt låg- eller högpresterande? 
(b) Vilken årskurs de gick i? 
(c)  Kombinationer av årskurs och matematisk prestationsnivå? 

Ingen signifikant skillnad i intresse för det matematiska spelet upptäcktes mellan matematiskt låg- 
och högpresterande elever, F(1, 61) = 0.85, p = .36. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i 
intresse för det matematiska spelet mellan vilken årskurs eleverna gick i, F(2, 61) = 2.79, p = .069. 
Bland de undersökta eleverna fanns dock en tendens att eleverna i årskurs 7 tyckte att spelet var 
mindre intressant än eleverna i årskurs 6 och 8, se Figur 7. Det fanns ingen signifikant interaktion 
mellan årskurs och matematisk prestation avseende intresse för det matematiska spelet, F(2, 61) = 
0.07, p = .93. 

 

Figur 7. Elevernas upplevelse av hur intressant spelet var uppdelat på årskurs, inga signifikanta skillnader 

6.3 Engagemang på grund av agenten 
Finns det skillnader i huruvida eleverna tyckte att agenten gjorde att de brydde sig mer när de 
spelade mellan: 

(a) Om de var matematiskt låg- eller högpresterande? 
(b) Vilken årskurs de gick i? 
(c) Kombinationer av årskurs och matematisk prestationsnivå? 
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En signifikant skillnad i engagemang på grund av agenten upptäcktes mellan matematiskt låg- och 
högpresterande elever, F(1, 54) = 6.13, p = .016, partial η2 = .10. Högpresterande elever ansåg i högre 
utsträckning än de lågpresterande eleverna att agenten gjorde att de brydde sig mer när de spelade, 
se Figur 8. Det fanns ingen signifikant skillnad i engagemang på grund av agenten mellan vilken 
årskurs eleverna gick i, F(2, 54) = 1.84, p = .17. Det fanns ingen signifikant interaktion mellan 
matematisk prestation och årskurs avseende engagemang på grund av agenten, F(2, 54) = 0.58, p = 
.56. 

 

Figur 8. Elevernas upplevelse av att agenten ökade deras engagemang, uppdelat på matematisk prestationsnivå 

6.4 Engagemang på grund av skriven dialog med agenten 
Finns det skillnader i huruvida eleverna tyckte att agenten gjorde att de brydde sig mer när de 
spelade mellan: 

(a) Om de ingick i gruppen BådaModulerna eller Spelmodulen? 
(b) Kombinationer av matematisk prestationsnivå och grupp? 
(c) Kombinationer av årskurs och grupp? 

Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra engagemang på grund av agenten mellan 
grupperna BådaModulerna och Spelmodulen. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan resultaten 
för BådaModulerna (M = 5.00, SD = 2.10) och Spelmodulen (M = 4.54, SD = 2.06), t = 0.86, p = .39. 
Interaktionen mellan grupp och matematisk prestationsnivå respektive årskurs avseende 
engagemang på grund av agenten undersöktes med ANOVA. Ingen signifikant interaktion mellan 
matematisk prestationsnivå och grupptillhörighet upptäcktes, F(1, 56) = 0.02, p = .90. Det fanns inte 
heller någon signifikant interaktion mellan årskurs och grupp, F(2, 54) = 0.67, p = .52. 
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6.5 Uppskattning av den skrivna dialogen 
Finns det skillnader i hur mycket eleverna gillade att prata med agenten mellan: 

(a) Om de var matematiskt låg- eller högpresterande? 
(b) Vilken årskurs de gick i? 
(c) Kombinationer av årskurs och matematisk prestationsnivå? 

Ingen signifikant skillnad upptäcktes mellan hur mycket matematiskt låg- och högpresterande gillade 
att prata med agenten, F(1, 24) = 0.10, p = .76. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan 
hur mycket elever i olika årskurser gillade att prata med agenten, F(2, 24) = 1.52, p = .24. Det fanns 
ingen signifikant interaktion mellan årskurs och matematisk prestationsnivå med avseende på hur 
mycket eleverna gillade att prata med agenten, F(2, 24) = 1.02, p = .38.  
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7 Diskussion 
Här följer diskussion av studiens resultat, presenterade för respektive frågeställning, samt diskussion 
av den forskningsmetod som använts i studien. Förslag på framtida forskning presenteras också i 
detta kapitel. 

7.1 Prestation i det matematiska spelet 
Matematiskt högpresterande elever presterade bättre i spelet än matematiskt lågpresterande elever. 
Detta var inte överraskande då liknande resultat presenterats av Pareto m.fl. (2009) och elever som 
bedöms vara duktiga i matematik bör prestera bättre också på en ny matematisk uppgift. Resultatet 
kan bero på antingen; i) Den uppgift eleverna utför i spelet mäter samma förmåga som lärarnas 
skattning av elevers matematiska prestation, eller ii) elevernas matematiska förmåga innefattar både 
det lärarna grundar sin skattning på och det som krävs för uppgiften av spelet. Att skilja dessa 
möjligheter åt ligger utanför ramarna av denna studie. 

Elevernas egen skattning av hur bra de är på spelet kan inte förklara hur bra de faktiskt presterade i 
spelet. Detta resultat är intressant då det kan innebära både att elever som presterar bra på spelet 
inte anser sig göra det, samt att elever som inte presterar bra på spelet tror att de gör det. Detta 
skulle kunna innebära att återkopplingen i den virtuella lärmiljön inte ger elever en tydlig bild av 
deras prestation i spelet. Att förbättra detta är inte en okomplicerad uppgift, eftersom alltför kritisk 
återkoppling kan påverka motivationen hos elever som presterar dåligt i spelet på ett negativt sätt. 
Det skulle strida starkt mot syftet med den virtuella lärmiljön och bör undvikas. En alltför positiv 
återkoppling är dock inte heller bra. Det skulle kunna påverka den pedagogiska aspekten i lärmiljön 
negativt i och med att eleverna tror sig vara bra på spelet och inte behöva träna mer på uppgiften. 
Detta skulle också på sikt kunna riskera att försämra elevernas motivation för matematik och 
skolarbete, då en övertro på sin egen förmåga kan göra att motgångar känns mer oövervinneliga. 

Det skulle kunna vara problematiskt för användningen av den virtuella lärmiljön om den felaktiga 
bilden av den egna prestationen var förknippad med en särskild grupp av elever. Detta skulle göra att 
dessa elever riskerade att drabbas av de negativa effekter av otydlig återkoppling som nämnts. 
Någon skillnad mellan elevernas skattning av den egna prestationen med avseende på om de var 
matematiskt låg- eller högpresterande fanns dock inte, inte heller någon annan interaktionseffekt 
mellan dessa variabler. Ingen av dessa grupper har alltså mer rätt eller fel angående sin egen 
prestation i spelet. Resultatet innebär också att det inte finns skillnader mellan faktisk prestation i 
spelet mellan exempelvis lågpresterande elever som tyckte att presterat dåligt och högpresterande 
elever som tyckte att de presterat bra. Detta tyder på att det bland eleverna finns skillnader i deras 
kriterier för vad det innebär att vara bra på spelet. 

7.2 Intresse för det matematiska spelet 
Det finns ingen skillnad mellan hur intressant låg- och högpresterande elever tyckte att spelet var. 
Resultatet innebär att elevers matematiska prestation inte avgör hur intressant de upplever att 
spelet är. Detta är ur pedagogisk synvinkel ett bra resultat då hur intressant uppgiften upplevs på ett 
positivt vis bör påverka motivationen och engagemanget att utföra den. Avsaknaden på skillnad 
mellan låg- och högpresterande elever bör ha som följd att de båda grupperna blir lika engagerade 
och motiverade att lösa uppgiften. 

Vilken årskurs elever gick i påverkade inte hur intressant de upplevde att spelet var. Detta innebär att 
det inte finns någon skillnad i intresse för spelet bland den äldre delen av spelets målgrupp, vilket 
utifrån syftet med den virtuella lärmiljön är positivt. I datamaterialet fanns en icke-signifikant 
tendens att eleverna i årskurs 7 tyckte att spelet var mindre intressant än eleverna i årskurs 6 och 8. 
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Den icke-signifikanta skillnaden i datamaterialet verkar inte bero på elevernas årskurs eller ålder, 
eftersom eleverna i årskurs 8 då borde tycka att spelet är mindre intressant än eleverna i årskurs 7 
och inte lika intressant som eleverna i årskurs 6. Tendensen verkar snarare bero på att just den klass 
som eleverna i årskurs 7 gick i tyckte att spelet var ointressant, varför framtida studier bör välja 
försöksdeltagare ur flera klasser även inom årskursgrupperna. I interaktionen mellan elevernas 
matematiska prestationsnivå och årskurs fanns inga skillnader. Spelet är alltså inte mer eller mindre 
intressant ju äldre de låg- eller högpresterande eleverna är. 

7.3 Engagemang på grund av agenten 
Matematiskt högpresterande elever upplevde mer än lågpresterande elever att agenten gjorde så att 
de brydde sig mer när de spelade. Lågpresterande elever tyckte alltså i högre utsträckning att 
agenten inte gjorde dem mer engagerade att använda den virtuella lärmiljön. Resultatet liknar den 
beskrivning av klassrumsbeteende som Goods (1981) passivitetsteori beskriver. Detta trots att ingen 
interaktion med lärare förekommer i lärmiljön, ett faktum som dock inte gör att resultatet strider 
mot passivitetsteorin. Det är snarare så att de lågpresterande elevernas tidigare upplevelser inom 
matematik gör att de har med sig en passiv inställning också in i denna nya uppgift.  

De matematiskt lågpresterande elevernas passivitet inom matematik är enligt passivitetsteorin en 
strategi för att minimera risktagande och det verkar som om strategin kvarstår även i denna 
matematiska uppgift. Good m.fl. (1987) påpekar att elevers grad av passivitet kan skilja sig mellan 
olika kontexter. Detta resultat indikerar att den virtuella lärmiljön skapar en kontext som gör att 
matematiskt lågpresterande behåller en passiv inställning. Detta kan dels bero på lärmiljöns 
utformning, dels på hur lärmiljön används, det vill säga i skolan under matematiklektioner som 
undervisning. Det sistnämnda är svårt att åtgärda, då syftet är att lärmiljön ska användas som ett 
pedagogiskt verktyg i utbildningssyfte. Försök att förändra den upplevda kontexten bör således 
fokusera på det förstnämnda, den virtuella lärmiljöns utformning. Mer specifikt hur denna kan 
ändras så att kontexten blir mer olik traditionell matematikundervisning utan att de pedagogiska 
fördelarna som lärmiljön erbjuder går förlorade. 

Det fanns ingen skillnad mellan hur elever i de olika årskurserna engagerades av agenten. Den äldre 
delen av spelets målgrupp blir alltså lika engagerade av agenten vilket är bra ur utvecklingssynpunkt. 
Elevernas årskurs och matematiska prestation interagerade inte signifikant. Good m.fl. (1987) 
beskriver att äldre lågpresterande elever är mer passiva än yngre, någon sådan skillnad fanns inte i 
denna undersökning. Detta kan bero på att den virtuella lärmiljöns kontext är sådan att den minskar 
det passiva beteendet hos lågpresterande elever, och då särskilt de äldre, även om skillnader mellan 
hög- och lågpresterande finns kvar. 

7.4 Engagemang på grund av skriven dialog med agenten 
Det fanns ingen skillnad mellan elevers upplevelse att agenten gjorde att de brydde sig mer mellan 
om de använt båda modulerna eller spelmodulen. Den skrivna dialogen med agenten gjorde alltså 
inte att elever upplevde sig vara mer engagerade. Den tendens som upptäcktes i datamaterialet var 
att eleverna i gruppen BådaModulerna upplevde att agenten gjorde dem mer engagerade än 
eleverna i gruppen Spelmodulen. Syftet med den skrivna dialogen är bland annat att göra eleverna 
mer engagerade och motiverade att använda den virtuella lärmiljön. Resultatet visar att någon sådan 
skillnad inte kan generaliseras till användare av lärmiljön, men tendensen tyder på att det om det 
finns en skillnad så består den i att den skrivna dialogen snarare ökar än sänker elevernas 
engagemang. 

Såväl gruppen BådaModulerna som gruppen Spelmodulen uppvisar höga standardavvikelser i hur de 
engagerats av agenten. Detta tyder på att det finns stora skillnader inom de båda grupperna. Någon 
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interaktionseffekt fanns dock inte mellan varken grupp och matematisk prestationsnivå eller grupp 
och årskurs. Vad de stora skillnaderna inom grupperna grundar sig i är oklart. Det skulle kunna 
handla om att det finns olika sorters användartyper, men det är oklart vad som i sådana fall 
kännetecknar dessa olika typer av användare. 

7.5 Uppskattning av den skrivna dialogen 
Slutligen undersöktes hur mycket eleverna gillade att prata med agenten. Med avseende på detta 
fanns ingen skillnad mellan matematiskt låg- och högpresterande elever, eleverna tyckte alltså att 
det var lika roligt att prata med agenten oavsett matematisk prestationsnivå. Detta är positivt då den 
skrivna dialogen är en viktig del av lärmiljön och har som syfte att engagera eleverna, detta genom 
att vara ett roligt komplement till spelet. Inte heller mellan årskurserna fanns någon skillnad i hur 
mycket de uppskattade den skrivna dialogen. Detta är positivt då målet med den skrivna dialogen är 
att den ska vara ett roligt inslag för alla i lärmiljöns målgrupp. 

7.6 Metoddiskussion 
Elevernas matematiska prestationsnivå operationaliserades på ett vis som inte var optimalt, elever 
med betygen IG och G klassades som matematiskt lågpresterande och elever med betygen klassades 
som högpresterande. Att klassificera elever som presterar på en godkänd nivå som lågpresterande är 
problematiskt, dessa elever är snarare normalpresterande. Detta val motiveras av att det var 
nödvändigt för att genomföra de analyser som utförs i denna uppsats på det befintliga 
datamaterialet. Det är inte heller helt självklart om elever med betyget VG bör klassas som 
normalpresterande eller högpresterande. 

Vid undersökningar av om det finns skillnader mellan låg- och högpresterande elever bör begreppen 
operationaliseras så att endast elever med IG och MVG ingår i grupperna. Detta eftersom Goods 
(1981) passivitetsmodell hävdar att skillnaden i beteende är störst dem emellan. Det kan också vara 
givande att jämföra de båda grupperna med medelpresterande elever för att ytterligare nyansera 
Goods modell. Om analysen vid studier med sådan operationalisering ska genomföras med ANOVA 
behövs fler, eller ett mer specifikt urval av, deltagare än vad som legat till grund för denna uppsats. 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att undersöka elevernas upplevelse av den virtuella 
lärmiljön med en kvalitativ ansats. Detta skulle kunna ge en djupare förståelse för hur eleverna 
upplevde det digitala läromedlet och vad deras åsikter berodde på. Då syftet med min uppsats främst 
var att studera skillnader i upplevelse mellan olika grupper av elever (exempelvis i olika årskurser och 
med olika matematisk prestationsnivå) var en kvantitativ ansats, specifikt en kvasiexperimentell 
sådan, att föredra. Min ansats kanske också ger en större överblick av hur den virtuella lärmiljön 
upplevs än vad en kvalitativ ansats hade gett, vilket gör det tydligare vad en eventuell framtida 
kvalitativ studie bör fokusera på.  

7.7 Framtida forskning 
Uppföljande studier av hög- och lågpresterandes upplevelse av virtuella lärmiljöer bör genomföras. 
Dessa grupper bör då vara sammansatta på ett mer tydligt åtskilt sätt, så att skillnaderna mellan hög- 
och lågpresterande elever blir så tydliga som möjligt. Att jämföra gruppernas upplevelse med 
medelpresterande elever skulle också kunna ge en klarare bild av hur skillnader i upplevelse förhåller 
sig. Kvalitativa studier med exempelvis intervjuer eller fokusgruppsdiskussioner skulle kunna ge en 
djupare förståelse för hög- och lågpresterande elevers upplevelse av den virtuella lärmiljön. 

Ett annat tillvägagångssätt för att öka förståelsen om skillnader mellan hög- och lågpresterande 
elevers användande av lärmiljön skulle vara genom att undersöka fler aspekter med objektiva mått, 
utöver prestation i det matematiska spelet. Elevernas egna åsikter är givetvis intressanta, särskilt 
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som passivitetsteorin beskriver skillnader mellan eleverna med avseende på attityder och grad av 
passivitet. Objektiva mått skulle dock kunna visa på om det finns andra skillnader mellan hög- och 
lågpresterande elever än i prestation och åsikter, resultat som skulle vara ett viktigt bidrag till den 
rådande teorin. Ett sammanslaget mått på upplevelsen av den virtuella lärmiljön vore också ett bra 
medel för att studera generella skillnader både mellan hög- och lågpresterande elever och andra 
grupper av användare. 

Denna uppsats har utgjort ett första steg för att undersöka skillnader mellan låg- och högpresterande 
elevers upplevelse av en virtuell lärmiljö, en skillnad mellan grupperna var att lågpresterande inte 
upplevde lärmiljöns agent som lika engagerande som de högpresterande gjorde. Att följa upp detta 
med ytterligare forskning skulle vara intressant. En studie med objektiva mått för engagemang och 
passivitet skulle kunna ge en tydligare bild av om de lågpresterande elevernas upplevelse av mindre 
engagemang återspeglas i hur de använder lärmiljön. Studier med kvalitativ ansats skulle kunna ge en 
bättre förståelse för vad de lågpresterande elevernas upplevelse av mindre engagemang bottnar i. 
Dessa studier skulle kunna resultera i riktlinjer för hur lärmiljön kan förändras för att engagera 
eleverna mer. 

Hur återkopplingen från den lärande agenten i det matematiska spelet påverkar elevens engagemang 
och uppfattning om den egna prestationen bör undersökas. Det är nu oklart om återkopplingen är 
alltför otydlig, eller om det är så att eleverna använder olika kriterier för att bedöma den egna 
prestationen i spelet. Detta bör undersökas, och om återkopplingen är otydlig bör ytterligare arbete 
läggas på att förbättra denna aspekt i lärmiljön. Det är viktigt att utvärdera eventuella förändringar i 
återkopplingen då alltför kritisk återkoppling skulle kunna påverka motivationen hos elever som 
presterar dåligt i spelet på ett negativt sätt, vilket bör undvikas. En alltför positiv återkoppling är inte 
heller bra, då eleverna skulle tro sig vara bra på spelet och inte behöva träna mer på uppgiften. Detta 
skulle kunna leda till att eleverna lär sig mindre och kan riskera elevernas motivation för matematik 
försämras, då övertro på sin förmåga kan göra motgångar mer svårhanterliga. 

Slutligen bör framtida studier undersöka vad de stora standardavvikelserna i elevernas åsikter består 
i. Det verkar finnas skillnader i elevernas upplevelse av den virtuella lärmiljön som inte beror på deras 
matematiska prestationsnivå eller årskurs. Att ta reda på vad dessa skillnader beror på är ett viktigt 
mål för att förbättra lärmiljön så att den har en så positiv inverkan som möjligt på elevernas 
inlärning. Att förstå varför vissa elever håller med om påståenden om lärmiljön till en lägre eller 
högre grad än andra elever är viktigt för att förstå användarnas upplevelse av lärmiljön. Om det går 
att urskilja olika användartyper skulle en kvalitativ ansats med intervjuer kunna öka förståelsen av 
hur dessa användartyper upplever lärmiljön och varför. Detta skulle kunna utgöra underlag för 
framtida utveckling av virtuella lärmiljöer.  
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8 Slutsats 
Denna studie har funnit att det finns skillnader mellan hur låg- och högpresterande elever upplever 
vissa, men inte alla, delar av en virtuell lärmiljö. Det finns ingen skillnad i hur intressant låg- och 
högpresterande elever tycker att det matematiska spelet är, inte heller i hur rolig den skrivna 
dialogen är. Däremot finns en skillnad mellan låg- och högpresterande elever i hur mycket de tycker 
att en pedagogisk virtuell agent engagerar dem i en virtuell lärmiljö. Detta interagerade inte med om 
eleverna använt den skrivna dialogen eller inte.  

Matematiskt högpresterande elever anser att agenten gör dem mer engagerade än vad matematiskt 
lågpresterande elever anser. Detta resultat kan tyda på att den ökade passivitet hos lågpresterande 
elever som Goods (1981) passivitetsmodell beskriver, förutom traditionell klasrumspedagogik också 
påverkar lågpresterande elevers upplevelse av digitala läromedel. 

Denna studie har inte upptäckt någon skillnad mellan elever i de olika årskursernas upplevelse av 
lärmiljön. Inga skillnader upptäcktes med avseende på hur intressant de tyckte spelet var, hur 
engagerande agenten var, eller hur rolig den skrivna dialogen var. Eftersom den virtuella lärmiljön 
ska användas av elever i alla årskurserna är detta ett positivt resultat.  

Matematiskt högpresterande elever presterade också bättre i det matematiska spelet än de 
matematiskt lågpresterande eleverna. Resultatet styrker att måttet för prestation i det matematiska 
spelet visar på matematisk förmåga, åtminstone enligt lärares betygsgrunder. Elevernas egen 
skattning av hur bra de är på spelet kan inte förklara hur bra de faktiskt presterade i spelet. Detta 
tyder på att återkopplingen i den virtuella lärmiljön inte ger elever en tydlig bild av hur de presterar. 
En alternativ förklaring som behöver undersökas är om det kan vara så att eleverna gör sin skattning 
av den egna prestationen utifrån samma kriterier eller inte. 

Det är viktigt att om det behövs förbättra återkopplingen i lärmiljön, men detta innebär en inte 
okomplicerad uppgift. Först och främst måste det fastställas om återkopplingen behöver förbättras. 
Om återkopplingens form eller innehåll förändras krävs en balansgång mellan positiv och negativ 
återkoppling. Det är viktigt att om återkopplingen förändras i form eller innehåll studera hur detta 
förändrar elevernas engagemang och prestation så att förändringen inte har en negativ inverkan på 
lärmiljön. Även eventuella förändringar för att öka elevernas engagemang i den virtuella lärmiljön 
bör följas upp på ett liknande sätt så att elevernas inlärning inte påverkas negativt. 

I vidareutvecklingen av den virtuella lärmiljön och skapandet av andra virtuella lärmiljöer är det 
viktigt att se till att elever både lär sig och engageras av lärmiljön. Balansen mellan dessa två mål är 
viktig för att skapa ett attraktivt digitalt läromedel med pedagogiska fördelar gentemot andra 
läromedel. Det är viktigt att också ta hänsyn till de skillnader som finns mellan hur låg- och 
högpresterande elever upplever lärmiljön. Detta bör ske genom att göra den virtuella lärmiljön 
anpassningsbar, exempelvis med avseende på svårighetsgrad, så att den passar alla elever oavsett 
prestationsnivå. En annan viktig uppgift, är att se till att förbättra lågpresterande elevers möjligheter 
i skolan. Virtuella lärmiljöer och digitala läromedel i allmänhet kan utgöra ett kraftfullt medium för 
att positivt påverka elevers uppfattning om sin potential i skolans värld.  
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