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Förord	  

Jag	  vill	  tacka	  min	  externa	  handledare	  Annika	  Silvervarg	  för	  att	  jag	  fick	  möjligheten	  att	  arbeta	  med	  
detta	  projekt.	  Även	  ett	  stort	  tack	  till	  henne	  för	  det	  arbete	  hon	  gjort	  med	  data	  och	  all	  information	  hon	  
gett	  mig.	  Jag	  vill	  ge	  ett	  jättestort	  tack	  till	  min	  handledare	  Henrik	  Danielsson	  för	  all	  hjälp,	  alla	  råd	  och	  
givande	  diskussioner.	  Täck	  även	  till	  seminariegruppen	  och	  min	  examinator	  Thomas	  Karlsson	  för	  bra	  
feedback!
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Sammanfattning	  

Att	  öka	  engagemang	  och	  inlärning	  är	  syftet	  med	  att	  integrera	  en	  pedagogisk	  agent	  i	  många	  spel.	  
Detta	  fungerar	  väldigt	  bra,	  studier	  har	  visat	  att	  agenterna	  påverkar	  användares	  engagemang	  i	  
lärsystemet	  och	  det	  påverkar	  även	  prestationen	  i	  lärsystemet	  och	  minnet	  för	  det	  användaren	  lärt	  sig.	  
Lärsystem	  med	  pedagogiska	  agenter	  påverkar	  även	  inställningen	  till	  matematik	  positivt.	  Agenternas	  
olika	  kön	  sägs	  påverka	  användare	  olika,	  maskulina	  agenter	  sägs	  leda	  till	  bättre	  prestation	  än	  de	  
feminina	  agenterna.	  Dessa	  skillnader	  tros	  bero	  på	  de	  stereotyper	  vi	  människor	  tillskriver	  både	  
människor	  och	  fiktiva	  karaktärer	  för	  att	  veta	  hur	  någon	  beter	  sig	  och	  hur	  man	  själv	  ska	  bete	  sig	  i	  
relation	  till	  denne.	  	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  undersöka	  om	  användares	  engagemang	  i	  en	  social	  chatt	  kan	  
prediceras	  av	  pedagogiska	  agenters	  kön	  och	  användares	  prestation	  i	  matematikspelet	  Brick	  Game,	  
samt	  att	  undersöka	  om	  prestation	  i	  spelet	  kan	  prediceras	  av	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  och	  
agenters	  kön.	  Även	  skillnader	  i	  dessa	  variabler	  beroende	  på	  användares	  kön	  har	  undersökts.	  Data	  
samlades	  in	  vid	  två	  olika	  tillfällen	  och	  analyserades	  med	  kvasiexperimentell	  metod.	  	  

Signifikanta	  skillnader	  fanns	  i	  engagemang	  i	  chatten	  beroende	  på	  användarens	  kön,	  där	  visades	  det	  
att	  de	  kvinnliga	  deltagarna	  hade	  högre	  engagemang	  i	  chatten	  än	  de	  manliga	  deltagarna.	  Detta	  kan	  
bero	  på	  att	  de	  manliga	  deltagarna	  tenderar	  att	  förolämpa	  agenterna	  till	  mycket	  högre	  grad	  än	  de	  
kvinnliga	  deltagarna	  och	  förolämpningar	  klassas	  som	  lågt	  engagerade	  yttranden.	  Det	  har	  även	  visats	  i	  
tidigare	  studier	  att	  manliga	  användare	  förolämpar	  agenterna	  frekvent	  och	  att	  kvinnliga	  användare	  
sällan	  gör	  det.	  Varken	  engagemang	  i	  chatten	  eller	  prestation	  i	  spelet	  kan	  prediceras	  av	  agenters	  kön	  
vilket	  kan	  bero	  på	  att	  agenterna	  i	  Brick	  Game	  är	  väldigt	  lika	  varandra	  i	  utseende	  samt	  identiska	  i	  
egenskaper	  och	  personlighet.
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1.	  Inledning	  
Lärsystem	  med	  pedagogiska	  agenter	  integrerade	  är	  en	  typ	  av	  hjälpmedel	  som	  bidrar	  till	  att	  elever	  lär	  
sig	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  Agenterna	  fungerar	  som	  en	  lärare	  eller	  som	  en	  elev	  som	  lär	  sig	  med	  
användaren	  och	  kan	  guida	  denne	  i	  rätt	  riktning	  i	  lärsystemet.	  Guidad	  undervisning	  har	  visat	  sig	  mer	  
effektivt	  än	  undervisning	  som	  går	  ut	  på	  att	  själv	  försöka	  lösa	  ett	  problem.	  Det	  sistnämnda	  främjar	  
inte	  heller	  den	  kognitiva	  processen	  att	  välja	  relevant	  inkommande	  information	  och	  integrera	  den	  
med	  befintlig	  information	  för	  att	  sedan	  ta	  ett	  bra	  beslut	  baserat	  på	  detta.	  Studier	  har	  även	  visat	  att	  
man	  kommer	  ihåg	  det	  man	  lärt	  sig	  bättre	  och	  lättare	  kan	  applicera	  det	  på	  andra	  problem	  om	  man	  
lärt	  sig	  strategin	  via	  guidad	  undervisning	  (Mayer,	  2004).	  

För	  att	  lära	  sig	  måste	  man	  också	  vilja	  lära	  sig.	  Forskning	  har	  visat	  att	  visuell	  tillgänglighet	  av	  agenter	  
påverkar	  motivation	  samt	  engagemang	  och	  framkallar	  känslomässiga	  reaktioner.	  Det	  räcker	  alltså	  
inte	  med	  en	  röst	  även	  om	  denne	  har	  exakt	  samma	  sak	  att	  förmedla,	  utan	  ett	  ansikte	  behövs	  för	  att	  
framkalla	  dessa	  känslor.	  I	  en	  studie	  där	  det	  kontrollerades	  för	  attraktivitet	  och	  röst	  hos	  kvinnliga	  och	  
manliga	  agenter,	  fann	  man	  att	  användare	  som	  interagerade	  med	  visuellt	  tillgängliga	  agenter	  kände	  
sig	  mer	  motiverade	  och	  positivt	  inställda	  än	  de	  som	  inte	  hade	  någon	  visuell	  agent	  tillgänglig	  (Baylor,	  
2009).	  

Guidad	  undervisning	  är	  något	  som	  en	  social	  agent	  i	  matematiksystemet	  Brick	  Game	  bidrar	  med.	  
Detta	  gör	  den	  på	  ett	  implicit	  sätt	  genom	  att	  ställa	  frågor	  med	  flervalssvar	  användaren	  får	  välja	  mellan	  
samt	  att	  denna	  kan	  föreslå	  tillvägagångssätt	  som	  användaren	  får	  välja	  att	  använda	  eller	  ej	  (Pareto,	  
2010).	  Att	  kunna	  sätta	  sig	  in	  i	  systemets	  olika	  situationer	  och	  välja	  rätt	  alternativ	  i	  dessa	  kräver	  att	  
användaren	  har	  en	  god	  förmåga	  att	  fatta	  beslut.	  Brick	  Game	  kan	  alltså	  leda	  till	  att	  utveckla	  denna	  
kognitiva	  process	  (Pareto,	  2010).	  Tanken	  med	  att	  integrera	  en	  pedagogisk	  och	  social	  agent	  i	  Brick	  
Game	  var	  att	  öka	  engagemanget	  och	  därmed	  även	  prestationen	  hos	  användarna	  (Gulz,	  Ahlner	  &	  
Haake,	  2007;	  Gulz,	  Haake	  &	  Silvervarg,	  2011).	  Då	  det	  har	  visat	  sig	  att	  pedagogiska	  agenters	  
egenskaper	  påverkar	  användare	  av	  lärsystem	  på	  olika	  sätt,	  är	  det	  av	  intresse	  i	  denna	  studie	  att	  se	  hur	  
detta	  yttrar	  sig	  i	  Brick	  Game.	  

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet	  med	   denna	   studie	   är	   att	   undersöka	   om	   engagemang	   i	   chatten	   och	   prestation	   i	   spelet	   Brick	  
Game	   kan	   prediceras	   av	   agenters	   kön	   och	   av	   varandra.	   Även	   att	   undersöka	   möjliga	   skillnader	   i	  
användares	  prestation	  och	  engagemang	  beroende	  på	  användarens	  kön.	  	  

Frågeställningar	  som	  kommer	  att	  besvaras	  är	  följande:	  

• Kan	  engagemang	  i	  chatten	  prediceras	  av	  agenters	  kön	  och	  användares	  prestation	  i	  spelet?	  
• Kan	  prestation	  i	  spelet	  prediceras	  av	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  och	  agenters	  kön?	  
• Finns	  det	  någon	  skillnad	  i	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  och	  användares	  prestation	  i	  

spelet	  beroende	  på	  användares	  kön?	  

1.2	  Avgränsningar	  
Data	  samlades	  in	  under	  2011	  vid	  två	  olika	  svenska	  skolor	  av	  personer	  inom	  projektet	  Kunskap	  &	  
Kompetens	  ::	  Digitala	  Dialoger	  (K2D2).	  Data	  analyserades	  med	  hjälp	  av	  IBM	  SPSS	  Statistics	  20	  och	  de	  
analysmetoder	  som	  användes	  var	  beroende	  t-‐test,	  ANOVA	  och	  multipel	  linjär	  regression.	  
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Ett	   antal	   avgränsningar	  har	  gjorts	   för	  att	  passa	   studiens	   ramar.	  Data	   var	   redan	   insamlad	  då	  denna	  
studie	  påbörjades.	  Deltagarna	  var	  mellan	  12	  och	  14	  år	  gamla	  och	  spelade	  Brick	  Game	  vid	  två	  tillfällen,	  
med	   några	   dagars	   mellanrum.	   Endast	   det	   andra	   tillfället	   då	   användarna	   spelat	   Brick	   Game	   har	  
analyserats.	  Medelvärdet	  på	  användarnas	  prestation	  var	  högre	  det	  andra	  tillfället	  än	  det	  första.	  Även	  
om	  detta	  inte	  var	  en	  signifikant	  skillnad	  så	  kan	  det	  visa	  på	  att	  användarna	  har	  bättre	  vetskap	  om	  hur	  
systemet	   fungerar	   det	   andra	   tillfället	   och	   då	   kan	   fokusera	   mer	   på	   att	   prestera	   bra	   och	   använda	  
systemets	   alla	   funktioner	   än	   att	   försöka	   förstå	   hur	   systemet	   fungerar.	   Att	   analysera	   det	   andra	  
tillfället	  motiverades	  också	  av	  att	  användarna	  då	  hade	  en	  agent	  att	  jämföra	  med	  då	  de	  vid	  det	  första	  
tillfället	  spelat	  med	  en	  annan	  agent	  och	  då	  kan	  uppmärksamma	  skillnaderna	  mellan	  dessa.	  Beroende	  
t-‐test	  visade	  att	  det	  även	  fanns	  skillnader	  i	  engagemang	  vid	  de	  olika	  tillfällena.	  Av	  dessa	  anledningar	  
valdes	  det	  andra	  tillfället	  för	  analys	  istället	  för	  att	  de	  två	  tillfällena	  analyserats	  tillsammans.	  

Det	  finns	  även	  enkätsvar	  från	  användarna	  insamlade	  där	  de	  fått	  svara	  på	  frågor	  som	  behandlar	  vad	  
de	  tyckte	  om	  agenterna.	  Dessa	  kommer	  inte	  att	  användas	  i	  denna	  studie	  då	  de	  inte	  skulle	  hjälpa	  att	  
besvara	  frågeställningarna.	  	  

Engagemang	   avgränsades	   till	   det	   engagemang	   användarna	   visade	   i	   den	   sociala	   chatten	   med	   den	  
pedagogiska	   agenten.	   Detta	   val	   gjordes	   då	   det	   i	   nuläget	   inte	   utvecklats	   något	   sätt	   att	   undersöka	  
engagemanget	  i	  själva	  systemet	  samt	  på	  grund	  av	  att	  fokus	  skulle	  ligga	  på	  den	  sociala	  interaktionen	  
med	  agenten	  och	  hur	  den	  kunde	  påverka	  användaren	  i	  form	  av	  prestation	  i	  systemet.	  Engagemang	  
gjordes	  mätbart	  genom	  kodning	  av	  varje	  yttrande	  från	  användaren	  i	  relation	  till	  agentens	  yttranden	  
enligt	  ett	  kodningsschema	  utvecklat	  av	  Tärning	  et.	  al.	  (2011)	  som	  nedan	  beskrivs	  i	  detalj	  (se	  kapitel	  
4.3.3	  Engagemang).	  

Användarnas	  prestation	  fick	  värden	  efter	  hur	  väl	  användarna	  lärt	  upp	  sig	  agent,	  detta	  baserades	  på	  
ett	  moment	  i	  systemet	  där	  användaren	  väljer	  vilket	  kort	  som	  ska	  användas.	  Eftersom	  att	  agenten	  lär	  
sig	  av	  att	  observera	  hur	  användaren	  går	  till	  väga	  samt	  genom	  att	  ställa	  frågor	  till	  denna	  så	  reflekterar	  
detta	  hur	  väl	  användaren	  presterat	  i	  systemet.	  Man	  skulle	  även	  kunna	  lägga	  till	  den	  tid	  det	  har	  tagit	  
för	  användare	  att	  svara	  på	  agenternas	  frågor	  då	  prestation	  mättes,	  men	  detta	  gjordes	   inte	   i	  denna	  
studie	  då	  data	  redan	  var	   insamlad	  och	  denna	  typ	  av	  data	  har	   inte	  sparats.	  Värden	  på	  användarnas	  
prestation	   i	  skolan	  skulle	  också	  kunna	  undersökas	  då	  det	  gäller	  prestation	   i	  spelet.	  Detta	  blev	  dock	  
uteslutet	  denna	  studie	  då	  grupperna	  användare	  delades	  in	  i	  skulle	  bli	  för	  små	  att	  utföra	  de	  statistiska	  
beräkningar	  som	  behövs	  för	  att	  svara	  på	  frågeställningarna.	  
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2.	  Teoretisk	  bakgrund	  
Läromedel	  i	  form	  av	  spel	  har	  börjat	  användas	  i	  undervisning	  mer	  och	  mer.	  Några	  exempel	  är	  
MathGirl,	  Bettys	  Brain	  och	  Brick	  Game.	  I	  många	  lärsystem	  finns	  det	  en	  pedagogisk	  agent	  som	  
interagerar	  med	  användaren	  på	  olika	  sätt.	  Att	  lära	  sig	  matematik	  genom	  att	  spela	  ett	  spel	  med	  
pedagogiska	  agenter	  har	  visat	  sig	  vara	  positivt	  för	  inställningen	  till	  matematik.	  Det	  har	  även	  visat	  sig	  
att	  detta	  arbetssätt	  leder	  till	  att	  eleverna	  lär	  sig	  mer	  än	  i	  traditionell	  undervisning	  (Kim,	  Xu	  &	  Sharif,	  
2008).	  

En	  vanlig	  princip	  i	  många	  lärsystem	  idag	  är	  ”att	  lära	  genom	  att	  lära	  ut”.	  Detta	  innebär	  att	  användaren	  
av	  lärsystemet	  lär	  sig	  själv	  genom	  att	  lära	  upp	  en	  agent	  som	  finns	  interagerad	  i	  systemet.	  Agenterna	  
kan	  påverka	  användaren	  på	  olika	  sätt	  men	  den	  övergripande	  tanken	  med	  de	  flesta	  agenter	  är	  att	  de	  
ska	  öka	  användarens	  engagemang	  för	  att	  lära	  sig	  och	  därmed	  öka	  prestationen	  hos	  dem.	  Nedan	  
följer	  en	  beskrivning	  av	  vad	  en	  agent	  är	  och	  hur	  dessa	  kan	  påverka	  användaren	  på	  olika	  sätt.	  

2.1	  Agenter	  i	  lärsystem	  
Agenterna	  som	  är	  integrerade	  i	  lärsystem	  fungerar	  ungefär	  som	  en	  lärare	  eller	  elev	  som	  lär	  sig	  
tillsammans	  med	  användaren.	  De	  är	  människoliknande	  karaktärer	  skapade	  av	  en	  dator	  och	  de	  
används	  i	  en	  pedagogisk	  kontext	  där	  de	  konverserar	  antingen	  genom	  text	  eller	  genom	  tal.	  På	  senare	  
tid	  har	  agenterna	  utvecklats	  till	  att,	  utöver	  domänspecifika	  konversationer,	  kunna	  hantera	  sociala	  
konversationer	  som	  bland	  annat	  kan	  innebära	  att	  muntra	  upp	  användaren,	  prata	  om	  fritidsintressen	  
eller	  liknande	  (Gulz	  et.	  al.,	  2011).	  Då	  detta	  är	  bland	  agenternas	  uppgifter	  är	  det	  intressant	  att	  se	  hur	  
agenterna	  kan	  påverka	  användaren	  i	  olika	  aspekter	  för	  att	  kunna	  ta	  fram	  så	  effektiva	  agenter	  som	  
möjligt.	  	  

2.1.1	  Agenters	  kön	  
Då	  det	  finns	  så	  pass	  många	  olika	  utformningar	  av	  agenter	  är	  det	  ytterst	  relevant	  att	  undersöka	  vilka	  
agenter	  som	  påverkar	  användare	  på	  ett	  positivt	  sätt	  och	  vilka	  agenter	  som	  leder	  till	  effektiv	  inlärning.	  
Mellan	  människor	  spelar	  utseende,	  så	  som	  ansiktsform,	  frisyr	  och	  liknande,	  en	  stor	  roll	  då	  
känslomässiga	  reaktioner	  framkallas	  (Gulz	  et.	  al.,	  2007).	  Det	  sägs	  att	  även	  syntetiska	  karaktärer,	  som	  
exempelvis	  agenter,	  också	  framkallar	  känslomässiga	  reaktioner	  hos	  människor	  (Reeves	  &	  Nass,	  
2007).	  

Att	  bestämma	  om	  en	  person	  är	  man	  eller	  kvinna	  baserat	  på	  utseendet	  är	  bland	  det	  första	  vi	  gör	  då	  vi	  
möter	  nya	  människor.	  Detta	  påverkar	  även	  senare	  hur	  vi	  uppfattar	  denne	  och	  vilka	  egenskaper	  som	  
tillskrivs	  (Gulz	  et.	  al.,	  2007).	  Detta	  kan	  troligtvis	  också	  gälla	  då	  vi	  för	  första	  gången	  ser	  en	  agent	  i	  ett	  
lärsystem.	  Baylor	  (2009)	  hävdar	  att	  kvinnliga	  agenter	  skulle	  vara	  bättre	  förebilder	  eller	  bättre	  sociala	  
modeller	  överlag	  än	  manliga	  agenter	  och	  att	  detta	  skulle	  kunna	  bero	  på	  hur	  föräldrars	  olika	  roller	  sett	  
ut	  samt	  det	  faktum	  att	  de	  flesta	  lärare	  i	  de	  yngre	  skolåldrarna	  är	  kvinnor.	  Det	  finns	  dock	  mycket	  som	  
tyder	  på	  att	  det	  inte	  stämmer	  att	  kvinnliga	  agenter	  skulle	  vara	  bättre	  förebilder	  när	  det	  gäller	  
pedagogiska	  agenter.	  Många	  studier	  inom	  detta	  område	  tyder	  på	  att	  det	  är	  de	  manliga	  agenterna	  
som	  leder	  till	  att	  man	  lär	  sig	  bättre	  och	  att	  man	  uppfattar	  dessa	  som	  mer	  kompetenta	  (Gulz	  et.	  al.,	  
2007;	  Kim	  et.	  al.,	  2007).	  	  

Om	  man	  påverkas	  av	  vilket	  kön	  agenten	  har	  så	  bör	  man	  också	  föredra	  en	  viss	  agent	  framför	  en	  annan	  
och	  det	  bör	  leda	  till	  positiv	  påverkan	  om	  man	  får	  välja	  vilken	  agent	  man	  ska	  arbeta	  med	  i	  de	  
lärsystem	  som	  innehåller	  flera.	  Känner	  användarna	  att	  de	  lär	  sig	  mer	  och	  att	  det	  är	  roligare	  att	  lära	  
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sig	  tillsammans	  med	  en	  viss	  typ	  av	  agent	  är	  detta	  en	  relevant	  aspekt	  att	  undersöka.	  Studier	  har	  visat	  
att	  om	  det	  finns	  ett	  flertal	  agenter	  att	  välja	  bland	  i	  ett	  lärsystem	  så	  föredrar	  användarna	  den	  agent	  
som	  liknar	  dem	  själva	  (Kim,	  2007).	  	  

Det	  verkar	  även	  vara	  så	  att	  flest	  användare	  föredrar	  de	  kvinnliga	  agenterna.	  En	  studie	  som	  tyder	  på	  
detta	  är	  den	  av	  Kim	  &	  Baylor	  (2007).	  De	  undersökte	  fyra	  olika	  agenter	  i	  ett	  lärsystem	  kallat	  MathGirl,	  
framtaget	  av	  Yanghee	  Kim.	  Spelet	  tränar	  algebra	  och	  togs	  fram	  som	  en	  del	  i	  ett	  projekt	  för	  att	  öka	  
unga	  kvinnors	  intresse	  för	  forskning,	  teknologi,	  teknik	  och	  matematik	  (STEM).	  MathGirl	  ska,	  med	  
hjälp	  av	  de	  integrerade	  agenterna,	  uppmuntra	  användarna	  till	  att	  vilja	  lära	  sig	  och	  att	  tro	  på	  att	  de	  
kan	  lära	  sig	  matematik	  samt	  även	  uppmuntra	  positiva	  attityder	  gentemot	  forskning,	  teknologi,	  teknik	  
och	  matematik.	  Spelet	  innehåller	  fyra	  olika	  agenter,	  en	  kvinnlig	  lärare,	  en	  manlig	  lärare,	  en	  ung	  
kvinna	  och	  en	  ung	  man,	  de	  unga	  skulle	  då	  likna	  användarna	  i	  ålder	  och	  utbildning.	  100	  manliga	  och	  
kvinnliga	  användare	  deltog	  i	  studien	  och	  resultatet	  blev	  att	  en	  majoritet	  av	  användarna	  (45	  %)	  
föredrog	  den	  unga	  kvinnliga	  agenten,	  sedan	  kom	  den	  kvinnliga	  läraren	  med	  32,5	  %	  och	  sedan	  den	  
unga	  mannen	  med	  20	  %	  och	  sist	  kom	  den	  manliga	  läraren	  med	  2,5	  %.	  Detta	  skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  
majoriteten	  av	  högstadielärare	  är	  kvinnor	  och	  användarna	  då	  känner	  sig	  trygga	  med	  dessa	  och	  väljer	  
därför	  dessa	  agenter	  (Kim	  &	  Baylor,	  2007).	  

2.1.2	  Upplevelse	  av	  agenterna	  
Användare	  verkar	  alltså	  föredra	  vissa	  agenter	  framför	  andra	  och	  detta	  bör	  bero	  på	  något	  i	  agenternas	  
egenskaper.	  Olika	  grader	  av	  femininitet	  och	  maskulinitet	  hos	  kvinnliga	  och	  manliga	  agenter	  kan	  
påverka	  hur	  man	  uppfattar	  en	  agent.	  Detta	  visades	  i	  en	  studie	  som	  gjordes	  av	  Reeves	  &	  Nass	  (1996)	  
där	  man	  manipulerade	  röster	  genom	  att	  ändra	  på	  rösternas	  frekvenser	  och	  volym.	  Det	  visade	  sig	  att	  
kvinnoröster	  som	  hade	  manipulerats	  till	  att	  låta	  mindre	  feminina	  uppfattades	  som	  mer	  intelligenta	  
än	  de	  mer	  feminina	  kvinnorösterna.	  I	  denna	  studie	  fanns	  det	  ingen	  visuell	  information	  att	  tillgå	  utan	  
deltagarna	  fick	  endast	  uppfattning	  om	  agentens	  kön	  via	  talet.	  Detta	  bör	  dock	  kunna	  appliceras	  även	  
på	  agenter	  som	  är	  visuellt	  tillgängliga.	  

Gulz	  et.	  al.	  (2007)	  genomförde	  studie	  där	  de	  ville	  ta	  reda	  på	  om	  visuell	  femininitet	  respektive	  
maskulinitet	  hos	  animerade	  karaktärer	  kan	  påverka	  hur	  de	  uppfattas	  när	  det	  gäller	  exempelvis	  
intelligens	  och	  empati	  och	  utgick	  ifrån	  att	  utseende	  kan	  påverka	  känslor.	  Gulz	  et.	  al.	  (2007)	  testade	  
med	  olika	  grader	  av	  visuellt	  kön	  (femininitet	  respektive	  maskulinitet)	  hos	  de	  kvinnliga	  respektive	  
manliga	  agenterna.	  Varje	  deltagare	  i	  studien	  fick	  lyssna	  och	  se	  på	  två	  av	  dessa	  karaktärer	  med	  olika	  
grader	  av	  femininitet	  respektive	  maskulinitet	  och	  sedan	  fick	  de	  på	  en	  likertskala	  värdera	  sina	  
upplevelser	  av	  agenterna.	  De	  fann	  att	  den	  mer	  feminina	  agenten	  uppfattades	  som	  mer	  personlig,	  
empatisk	  och	  trevlig	  än	  den	  mindre	  feminina	  agenten.	  När	  det	  gällde	  olika	  grader	  av	  manliga	  agenter	  
fann	  de	  ingen	  signifikant	  skillnad,	  men	  de	  kunde	  se	  tendenser	  till	  att	  den	  mer	  maskulina	  av	  de	  
manliga	  agenterna	  verkade	  uppfattas	  som	  mer	  kompetent,	  dominant,	  beslutsam	  och	  mer	  objektiv	  än	  
den	  mindre	  maskulina	  manliga	  agenten.	  När	  de	  bara	  jämförde	  kvinnliga	  med	  manliga	  agenter	  (ej	  
olika	  grader	  av	  femininitet	  och	  maskulinitet)	  fann	  de	  dock	  att	  de	  uppfattades	  som	  lika	  kompetenta,	  
personliga	  och	  trevliga.	  De	  skillnader	  de	  fann	  där	  var	  att	  den	  kvinnliga	  agenten	  uppfattades	  som	  
aningen	  mer	  objektiv,	  mer	  av	  en	  expert,	  mer	  beslutsam	  och	  bättre	  på	  att	  övertala	  (Gulz	  et.	  al.,	  2007).	  

2.1.3	  Agenters	  påverkan	  på	  prestation	  
Vissa	  agenter	  föredras	  alltså	  framför	  andra	  och	  agenternas	  kön	  påverkar	  hur	  användarna	  ser	  på	  
agenterna.	  Hur	  är	  det	  då	  när	  det	  väl	  kommer	  till	  kritan,	  vilken	  agent	  lär	  sig	  användarna	  bäst	  av?	  
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Kim	  et.	  al.	  (2007)	  har	  funnit	  skillnader	  i	  hur	  väl	  användare	  lär	  sig	  av	  kvinnliga	  respektive	  manliga	  
agenter.	  De	  genomförde	  en	  studie	  där	  de	  undersökte	  om	  pedagogiska	  agenters	  känslor	  och	  kön	  
kunde	  påverka	  användare	  i	  olika	  aspekter.	  De	  hade	  ett	  designprogram	  med	  två	  agenter	  som	  var	  
exakt	  likadana	  förutom	  rösten	  och	  utseendet.	  Designprogrammet	  gick	  ut	  på	  lära	  användarna	  
grundläggande	  designkoncept	  genom	  att	  gå	  igenom	  ett	  antal	  faser	  och	  sedan	  bli	  testad	  på	  den	  
kunskap	  de	  förhoppningsvis	  samlat	  på	  sig.	  Användare	  som	  arbetade	  med	  den	  manliga	  agenten	  i	  
programmet	  fick	  bättre	  resultat	  på	  minnestester	  och	  visade	  ett	  större	  intresse	  för	  programmet	  än	  de	  
som	  arbetat	  med	  den	  kvinnliga	  agenten.	  Resultaten	  från	  deras	  studie	  tyder	  på	  att	  agenterna	  spelade	  
en	  stor	  social	  roll	  då	  variationen	  i	  kön	  och	  känslor	  hos	  agenterna	  producerar	  olika	  grader	  av	  
motivation,	  självförtroende,	  inställning	  och	  inlärning	  hos	  användarna.	  

2.2	  Engagemang	  
Som	  Kim	  (2007)	  skriver	  så	  föredrar	  man	  alltså	  den	  agent	  som	  liknar	  en	  själv.	  Dessa	  likheter	  leder	  till	  
att	  man	  blir	  mer	  positivt	  inställd	  till	  agenten	  och	  visar	  högre	  engagemang	  i	  interaktionen	  med	  denne.	  
Huruvida	  agenten	  är	  lik	  användaren	  eller	  inte	  kan	  också	  påverka	  engagemanget	  för	  domänen	  
agenten	  är	  integrerad	  i	  och	  inte	  bara	  engagemanget	  för	  interaktion	  med	  agenten.	  Användare	  kan	  
känna	  en	  starkare	  koppling	  till	  agenten	  om	  den	  liknar	  användaren	  och	  detta	  skulle	  då	  leda	  till	  en	  mer	  
positiv	  inställning	  till	  agenten	  och	  därmed	  ett	  högre	  engagemang	  för	  uppgiften.	  Det	  i	  sig	  leder	  till	  att	  
användaren	  lär	  sig	  mer	  och	  då	  senare	  minns	  bättre	  vad	  den	  lärt	  sig	  (Kim,	  2007).	  

Pedagogiska	  agenter	  i	  lärsystem	  påverkar	  alltså	  både	  användares	  prestation,	  engagemang	  och	  
inställning	  till	  domänen	  agenten	  är	  integrerad	  i.	  Enligt	  Kim	  &	  Baylor	  (2007)	  är	  det	  den	  sociala	  
interaktionen	  som	  gör	  att	  användarna	  blir	  mer	  engagerade	  och	  vill	  lära	  sig.	  Agenterna	  påverkar	  
användarnas	  engagemang	  genom	  att	  på	  olika	  sätt	  uppmuntra	  användarna	  och	  bygga	  upp	  en	  relation	  
med	  denne,	  ungefär	  som	  relationen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  i	  traditionell	  undervisning	  (Kim	  &	  Baylor,	  
2007).	  

Att	  agenter	  påverkar	  användares	  engagemang	  till	  att	  lära	  sig	  har	  bland	  annat	  visats	  i	  en	  studie	  av	  
Chase	  et.	  al.	  (2009).	  I	  studien	  fick	  användare	  göra	  konceptkartor	  i	  ett	  spel	  som	  kallas	  Bettys	  Brain.	  
Användarna	  var	  uppdelade	  i	  två	  grupper,	  en	  grupp	  fick	  instruktionerna	  att	  de	  skulle	  göra	  kartorna	  för	  
att	  underlätta	  inlärning	  för	  dem	  själva	  och	  en	  annan	  grupp	  fick	  instruktionerna	  att	  de	  skulle	  med	  
hjälp	  av	  kartan	  lära	  upp	  en	  agent.	  Dessa	  instruktioner	  var	  den	  enda	  skillnaden.	  Studenter	  som	  fick	  i	  
uppgift	  att	  lära	  upp	  en	  agent	  visade	  på	  större	  motivation	  och	  engagemang	  att	  lära	  sig	  och	  de	  
spenderade	  också	  mer	  tid	  att	  lära	  sig	  själv	  för	  att	  kunna	  lära	  agenten	  (Chase	  et.	  al.,	  2009).	  

Engagemanget	  för	  att	  lära	  sig	  matematik	  kan	  dock	  påverkas	  av	  fler	  faktorer	  än	  agenter.	  Ett	  sätt	  att	  
öka	  engagemanget	  är	  att	  sätta	  matematiken	  i	  en	  tilltalande	  kontext.	  Att	  lära	  sig	  matematik	  genom	  
att	  spela	  ett	  spel	  påverkar	  användares	  engagemang	  till	  matematik	  positivt.	  När	  man	  ska	  utveckla	  
effektiva	  och	  engagerande	  läromedel,	  som	  exempelvis	  ett	  matematikspel,	  så	  måste	  man	  dock	  göra	  
detta	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  påverkar	  pedagogiken	  i	  spelet.	  Att	  göra	  användare	  engagerade	  och	  
motiverade	  bör	  inte	  skiljas	  helt	  från	  att	  de	  ska	  lära	  sig	  och	  att	  inlärningen	  ska	  vara	  effektiv	  utan	  det	  
bör	  vara	  integrerat	  i	  den	  totala	  upplevelsen	  av	  spelet.	  Det	  är	  detta	  som	  är	  svårt	  att	  lyckas	  med	  då	  
man	  utvecklar	  lärsystem.	  Man	  måste	  tänka	  på	  att	  designa	  engagerande	  upplevelser	  samtidigt	  som	  
man	  upprätthåller	  de	  pedagogiska	  funktionerna	  i	  spelet	  och	  gör	  att	  dessa	  blir	  bättre	  så	  att	  
användarna	  lär	  sig	  mer	  (Gulz	  et.	  al.,	  2010).	  
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Även	  användarnas	  kön	  kan	  ha	  ett	  samband	  med	  hur	  engagerade	  de	  är.	  Rowe	  et.	  al.	  (2011)	  har	  mätt	  
engagemang	  hos	  manliga	  samt	  kvinnliga	  användare	  av	  lärsystemet	  Crystal	  Island.	  De	  fann	  att	  de	  
manliga	  användarna	  visade	  ett	  högre	  engagemang	  i	  spelet	  än	  de	  kvinnliga	  användarna.	  De	  manliga	  
användarna	  presterade	  också	  bättre	  i	  spelet,	  oavsett	  vilken	  tidigare	  kunskap	  de	  hade.	  Detta	  bör	  inte	  
bero	  på	  att	  manliga	  användare	  är	  mer	  vana	  med	  datorspel	  än	  kvinnor	  är.	  Rowe	  et.	  al.	  (2011)	  hittade	  
inget	  signifikant	  samband	  mellan	  erfarenhet	  av	  datorspel	  och	  vad	  användarna	  lärt	  sig	  i	  Crystal	  Island.	  
De	  skriver	  att	  högt	  engagemang	  i	  spelet	  kan	  leda	  till	  att	  man	  känner	  sig	  mer	  insatt	  i	  miljön	  och	  då	  har	  
större	  motivation	  till	  att	  fullfölja	  uppgiften	  man	  ska	  utföra	  i	  den	  miljön,	  man	  blir	  då	  mer	  fokuserad	  
och	  arbetar	  med	  djupare	  kognitiva	  processer	  som	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  man	  bättre	  minns	  det	  man	  lärt	  
sig.	  De	  skriver	  dock	  att	  om	  man	  inte	  är	  van	  att	  spela	  datorspel	  så	  kan	  detta	  leda	  till	  att	  kognitiva	  
processer	  går	  åt	  till	  att	  lära	  sig	  hur	  datorspelet	  fungerar	  och	  att	  användaren	  då	  inte	  kan	  lägga	  lika	  
mycket	  fokus	  på	  att	  lära	  sig.	  Men	  de	  säger	  att	  det	  krävs	  ytterligare	  forskning	  för	  att	  undersöka	  om	  
detta	  kan	  vara	  anledningen	  till	  att	  de	  manliga	  användarna	  presterat	  bättre	  i	  spelet	  (Rowe	  et.	  al.,	  
2011).	  

Agenter	  verkar	  alltså	  påverka	  användarna	  på	  olika	  sätt.	  Kim	  et.	  al.	  (2007)	  har	  hittat	  resultat	  som	  tyder	  
på	  att	  olika	  agenter	  leder	  till	  olika	  grader	  av	  engagemang	  hos	  användare.	  Det	  finns	  dock	  inte	  mycket	  
forskning	  som	  tyder	  på	  om	  man	  lär	  sig	  bättre	  av	  kvinnliga	  eller	  manliga	  agenter	  eller	  om	  kvinnliga	  och	  
manliga	  användare	  lär	  sig	  bäst	  av	  olika	  agenter.	  Studier	  har	  visat	  att	  den	  manliga	  agenten	  leder	  till	  
bättre	  prestation	  i	  minnestest	  men	  man	  vet	  inte	  vad	  detta	  kan	  bero	  på.	  Möjligtvis	  är	  det	  så	  att	  det	  är	  
på	  grund	  av	  att	  den	  manliga	  agenten	  uppfattas	  som	  mer	  kompetent	  och	  då	  leder	  till	  att	  användare	  
lär	  sig	  bättre.	  Det	  har	  alltså	  visats	  att	  man	  föredrar	  att	  arbeta	  med	  den	  agent	  som	  liknar	  en	  själv.	  Men	  
hur	  väl	  man	  lär	  sig	  och	  hur	  engagerad	  man	  är	  beror	  troligtvis	  också	  på	  vilken	  domän	  spelet	  
behandlar.	  I	  denna	  studie	  ligger	  fokus	  på	  matematik	  i	  ett	  lärsystem	  kallat	  Brick	  Game1.	  Spelet	  
innehåller	  en	  agent	  som	  ska	  öka	  användarnas	  engagemang	  och	  prestation.	  Nedan	  följer	  en	  
beskrivning	  av	  hur	  spelet	  är	  uppbyggt	  och	  sedan	  följer	  metoden	  för	  studien	  samt	  resultat,	  diskussion	  
och	  slutsats.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kommer	  nedan	  även	  refereras	  till	  och	  benämnas	  som	  spel.	  
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3.	  Brick	  Game	  
Kunskap	  &	  Kompetens	  ::	  Digitala	  Dialoger	  (K2D2)	  är	  ett	  projekt	  som	  pågått	  sedan	  2009.	  Projektet	  
behandlar	  hur	  lärande	  virtuella	  agenter	  kan	  underlätta	  för	  användare	  att	  lära	  sig	  matematik	  i	  ett	  
matematikspel.	  Lena	  Pareto	  och	  Daniel	  Schwartz	  har	  skapat	  matematikspelet	  Brick	  Game	  och	  
forskare	  vid	  Linköpings	  Universitet	  samt	  Lunds	  Universitet	  undersöker	  olika	  aspekter	  hur	  en	  virtuell	  
agent	  med	  chattmöjligheter	  kan	  påverka	  användares	  prestation.	  	  

3.1	  Spelet	  
Matematikspelet	  Brick	  Game	  går	  ut	  på	  att	  lära	  en	  agent	  matematik	  genom	  att	  själv	  lära	  sig	  (Silvervarg	  
&	  Jönsson,	  2011).	  I	  spelet	  ska	  man	  träna	  addition	  och	  subtraktion	  genom	  att	  fylla	  och	  tömma	  
behållare	  för	  kuber.	  Detta	  görs	  genom	  att	  välja	  kort	  som	  representerar	  siffror.	  Två	  spelare	  har	  10	  kort	  
vardera	  som	  representerar	  ett	  tal	  var.	  Fyra	  kort	  åt	  gången	  per	  spelare	  visas,	  resten	  är	  dolda.	  Man	  ska	  
välja	  rätt	  kort	  i	  relation	  till	  spelplanen	  och	  motståndarens	  kort.	  Detta	  innebär	  alltså	  att	  man	  måste	  
tänka	  i	  flera	  steg	  och	  på	  flera	  plan	  (Pareto,	  2010).	  

Matematikspelet	  har	  olika	  svårighetsgrader,	  man	  kan	  spela	  med	  tal	  upp	  till	  10-‐tal,	  100-‐tal	  eller	  1000-‐
tal.	  Motståndarens	  svårighetsgrad	  kan	  också	  varieras	  (mellan	  ett	  och	  fem).	  Man	  kan	  också	  välja	  olika	  
sätt	  att	  inkludera	  agenten	  i	  spelet.	  Man	  kan	  välja	  att	  spela	  själv	  och	  låta	  agenten	  titta	  på,	  eller	  låta	  
agenten	  föreslå	  kort	  och	  godkänna	  eller	  neka	  agenten	  att	  spela	  dessa	  kort	  eller	  så	  kan	  man	  spela	  helt	  
själv	  utan	  agent.	  	  

	  

Figur	  1	  Agenten	  ställer	  en	  fråga	  till	  användaren	  under	  spelets	  gång	  

Spelet	  fungerar	  som	  så	  att	  spelarna	  får	  fyra	  kort	  var	  och	  turas	  om	  att	  välja	  ett	  kort	  som	  representerar	  
ett	  tal.	  Varje	  gång	  ett	  kort	  väljs	  flyttas	  det	  till	  spelplanen	  i	  mitten	  och	  töms	  på	  de	  orangea	  och	  röda	  
kuberna	  ner	  i	  respektive	  behållare	  för	  1-‐tal	  och	  10-‐tal.	  När	  behållaren	  för	  1-‐tal	  är	  full	  packas	  kuberna	  
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ihop	  till	  en	  orange	  kub	  och	  flyttas	  till	  behållaren	  för	  10-‐tal.	  När	  behållaren	  för	  10-‐tal	  är	  full	  packas	  de	  
ihop	  till	  en	  gul	  kub	  och	  flyttas	  till	  behållaren	  för	  100-‐tal.	  Den	  spelare	  som	  väljer	  kortet	  som	  gör	  att	  
rutor	  packas	  ihop	  får	  en	  stjärna	  som	  representerar	  en	  poäng.	  Under	  spelets	  gång	  måste	  spelarna	  
både	  hålla	  reda	  på	  sina	  egna	  kort	  och	  motspelarens	  kort	  eftersom	  att	  spelaren	  själv	  vill	  vara	  den	  som	  
gör	  att	  rutorna	  packas	  ihop	  och	  då	  få	  en	  stjärna.	  Detta	  innebär	  också	  att	  spelaren	  måste	  tänka	  i	  flera	  
steg	  framåt	  varje	  gång	  denne	  ska	  välja	  ett	  kort	  då	  det	  kan	  avgöra	  hur	  det	  går	  för	  spelaren	  längre	  
fram.	  Den	  spelare	  som	  samlat	  ihop	  flest	  stjärnor	  då	  korten	  är	  slut	  har	  vunnit.	  När	  spelet	  är	  slut	  får	  
spelaren	  valet	  att	  fortsätta	  spela	  eller	  att	  chatta	  med	  agenten.	  Chatten	  varar	  i	  några	  minuter	  och	  när	  
den	  tiden	  är	  över	  avslutas	  chatten	  och	  man	  kommer	  automatiskt	  tillbaka	  till	  spelets	  startsida	  (Pareto,	  
2010).	  

3.2	  Social	  chatt	  
När	  en	  spelomgång	  är	  slut	  kan	  användaren	  välja	  att	  chatta	  med	  samma	  agent	  denne	  spelat	  med	  
under	  en	  så	  kallad	  rast.	  Chatten	  varar	  normalt	  i	  5	  minuter	  och	  är	  en	  social	  chatt	  där	  användare	  och	  
agent	  skriver	  om	  saker	  som	  fritidsintressen,	  musik,	  familj	  och	  kompisar	  men	  även	  skolan	  och	  matte.	  
(Figur	  2	  illustrerar	  chatt	  mellan	  användare	  och	  agent)	  

Både	  agenten	  och	  användaren	  kan	  styra	  konversationen	  i	  chatten	  bland	  annat	  genom	  att	  ställa	  frågor	  
eller	  berätta	  något.	  Agenten	  minns	  vad	  som	  skrivits	  i	  chatten	  med	  den	  specifika	  användaren	  och	  kan	  
därmed	  styra	  konversationen	  så	  att	  den	  både	  behandlar	  skolrelaterade	  ämnen	  och	  ämnen	  som	  inte	  
är	  relaterade	  till	  skolan	  för	  att	  få	  detta	  relativt	  jämnt	  fördelat.	  Detta	  gör	  agenten	  genom	  att	  
exempelvis	  fråga	  om	  musiklektionerna	  i	  skolan	  om	  ämnet	  för	  tillfället	  är	  musik	  (Gulz	  et.	  al.,	  2010).	  

	  

Figur	  2	  Chatt	  mellan	  användare	  och	  agent	  

Agenten	  lär	  sig	  spelet	  genom	  att	  titta	  på	  då	  användaren	  spelar	  och	  genom	  att	  användaren	  svarar	  rätt	  
på	  agentens	  frågor.	  Alltså	  får	  agenten	  mer	  kunskap	  om	  det	  går	  bra	  för	  användaren	  i	  spelet.	  Frågorna	  
agenten	  ställer	  till	  användaren	  är	  direkt	  relaterade	  till	  vad	  som	  händer	  i	  spelet	  och	  handlar	  om	  hur	  
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spelet	  fungerar,	  vad	  det	  går	  ut	  på,	  vilka	  val	  som	  ger	  poäng,	  vilka	  regler	  det	  finns	  och	  vilka	  kort	  som	  är	  
bra	  att	  välja	  för	  att	  hindra	  att	  motståndaren	  vinner.	  Frågorna	  har	  ett	  rätt	  svar,	  två	  felaktiga	  svar	  och	  
ett	  svar	  som	  lyder	  ”Jag	  vet	  inte”.	  Svårighetsgraden	  på	  frågorna	  är	  i	  relation	  till	  hur	  väl	  användaren	  
hittills	  presterat	  i	  spelet	  och	  är	  alltid	  lite	  svårare	  än	  användarens	  kunskapsnivå	  för	  att	  användaren	  
hela	  tiden	  ska	  lära	  sig	  genom	  att	  avancera	  i	  spelet	  (Pareto,	  2010).	  

3.2.1	  Engagemang	  i	  chatten	  
Engagemanget	  för	  att	  lära	  sig	  matematik	  ökar	  hos	  användarna	  då	  en	  social	  chatt	  är	  integrerad	  i	  
spelet	  Brick	  Game.	  Man	  har	  också	  sett	  att	  negativa	  inställningar	  till	  matematik,	  som	  exempelvis	  att	  
matematik	  är	  svårt	  och	  att	  man	  då	  inte	  engagerar	  sig	  för	  att	  lära	  sig	  matematik,	  har	  minskat	  på	  grund	  
av	  den	  sociala	  chatten	  (Tärning	  et.	  al.,	  2011).	  Gulz	  et.	  al.	  (2010)	  menar	  att	  det	  skulle	  vara	  ineffektivt	  
att	  ha	  ett	  spel	  som	  bara	  fokuserar	  på	  matematik	  eftersom	  att	  människan	  inte	  har	  förmågan	  att	  vara	  
fokuserad	  på	  en	  specifik	  uppgift	  under	  en	  längre	  tid.	  Användarna	  behöver	  pauser	  från	  det	  kognitiva	  
arbetet	  som	  krävs	  i	  matematikspelet	  och	  den	  sociala	  chatten	  representerar	  en	  sådan	  rast	  även	  om	  
fokus	  fortfarande	  ligger	  i	  matematikdelen	  av	  Brick	  Game.	  Förutom	  dessa	  anledningar	  så	  kan	  även	  
minnet	  för	  det	  användarna	  lärt	  sig	  förbättras	  av	  att	  integrera	  en	  social	  chatt.	  Om	  användaren	  och	  
agenten	  diskuterar	  något	  intressant	  eller	  roligt	  kan	  detta	  användas	  som	  minnesledtrådar	  för	  det	  
denne	  lärt	  sig	  i	  spelet	  (Gulz	  et.	  al.,	  2010).	  

Tanken	  med	  att	  integrera	  en	  social	  agent	  i	  mattematikspelet	  Brick	  Game	  var	  just	  det	  att	  den	  skulle	  
öka	  engagemanget	  hos	  användaren	  (Gulz	  et.	  al.,	  2011;	  Silvervarg	  &	  Jönsson,	  2011).	  Genom	  att	  
inkludera	  en	  agent	  av	  detta	  slag	  vill	  man	  också	  göra	  att	  användaren	  känner	  sig	  mer	  avslappnad	  när	  
denne	  använder	  spelet	  (Silvervarg	  &	  Jönsson,	  2011).	  Gulz	  et.	  al.	  (2011)	  hävdar	  också	  att	  det	  
emotionella	  engagemanget	  en	  social	  chatt	  innefattar	  ska	  öka	  inlärningen.	  Det	  sägs	  att	  sociala	  
erfarenheter	  aktiverar	  en	  viss	  belöningsdel	  i	  hjärnan	  vilket	  hjälper	  att	  koppla	  samman	  nyligen	  inlärda	  
associationer.	  Konversationer	  med	  agenten	  i	  Brick	  Game	  representerar	  då	  dessa	  sociala	  erfarenheter	  
(Gulz	  et.	  al.,	  2011).	  

Studier	  har	  visat	  att	  inställningen	  till	  och	  prestationen	  i	  matematikspelet	  Brick	  Game	  ökar	  då	  en	  
social	  chatt	  med	  en	  agent	  är	  integrerad	  i	  spelet.	  Gulz	  et.	  al.	  (2011)	  lät	  användare	  spela	  Brick	  Game	  vid	  
tre	  tillfällen	  och	  sedan	  svara	  på	  en	  enkät.	  Studien	  visade	  att	  användare	  som	  spelat	  Brick	  Game	  utan	  
chatten	  inte	  hade	  en	  lika	  positiv	  inställning	  till	  matematikspelet	  som	  de	  som	  spelat	  med	  chatten.	  De	  
som	  använde	  sig	  av	  chatten	  verkade	  också	  få	  bättre	  resultat	  i	  spelet,	  alltså	  att	  de	  lärde	  sin	  agent	  
bättre	  än	  de	  som	  inte	  använde	  sig	  av	  chatten.	  (Gulz	  et.	  al.,	  2011;	  Tärning	  et.	  al.,	  2011).	  

3.3	  Agenterna	  
I	  Brick	  Game	  finns	  det	  en	  androgyn,	  en	  feminin	  och	  en	  maskulin	  agent.	  Det	  som	  skiljer	  dem	  åt	  är	  
namn	  och	  utseende	  (se	  figur	  3).	  Agenterna	  i	  spelet	  är	  konverserande	  pedagogiska	  agenter	  och	  är	  
utformade	  för	  att	  användare	  i	  åldern	  12	  till	  14	  år	  ska	  tycka	  att	  spelet	  är	  kul.	  Agenten	  ska	  göra	  att	  
användarna	  vill	  fortsätta	  spela	  Brick	  Game	  (Gulz	  et.	  al.,	  2011).	  
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Figur	  3	  Agenterna	  i	  Brick	  Game.	  Agenternas	  kön	  från	  vänster:	  androgyn,	  maskulin,	  feminin.	  

Egenskaper	  hos	  agenterna	  som	  namn,	  intressen	  och	  sättet	  de	  chattar	  på	  designades	  så	  att	  det	  skulle	  
uppfattas	  som	  könsneutralt.	  Utseendet	  är	  alltså	  det	  som	  avgör	  vilket	  kön	  agenten	  uppfattas	  som.	  
Den	  feminina	  agenten	  har	  utformats	  med	  runda	  former,	  stora	  ögon,	  smala	  och	  formade	  ögonbryn,	  
liten	  näsa	  och	  mun,	  långt	  hår	  och	  smala	  axlar.	  Den	  maskulina	  agenten	  har	  kantigare	  ansikte,	  kortare	  
hår,	  skarpare	  former	  som	  ögon	  näsa	  och	  mun	  samt	  bredare	  axlar	  och	  mer	  raka	  ögonbryn.	  Den	  
androgyna	  agenten	  utformades	  att	  ha	  attribut	  som	  var	  mellan	  den	  feminina	  och	  den	  maskulina	  
agenten	  (Silvervarg	  et.	  al.,	  2012).	  
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4.	  Metod	  	  
Data	  från	  två	  olika	  insamlingstillfällen	  har	  slagits	  ihop	  för	  att	  få	  ett	  relativt	  stort	  antal	  användare.	  
Båda	  tillfällena	  har	  haft	  samma	  upplägg	  men	  skilde	  sig	  åt	  på	  ett	  fåtal	  punkter.	  Nedan	  följer	  
beskrivning	  av	  de	  olika	  tillfällena	  för	  datainsamling	  samt	  hur	  variabler	  har	  hanterats	  för	  att	  
möjliggöra	  en	  analys	  av	  båda	  datainsamlingarna	  tillsammans.	  Den	  första	  datainsamlingen	  gjordes	  av	  
Raukola	  (2011)	  och	  data	  har	  använts	  tidigare	  men	  då	  med	  ett	  annat	  syfte	  än	  i	  denna	  studie.	  

4.1	  Datainsamling	  ett	  
Visuellt	  utseende	  

En	  liten	  förstudie	  gjordes	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  agenternas	  utseende	  uppfattades.	  14	  
personer	  på	  Linköpings	  Universitet	  fick	  se	  bilder	  på	  samtliga	  agenter,	  den	  feminina,	  maskulina	  och	  
androgyna	  i	  olika	  ordningsföljder.	  På	  en	  skala	  mellan	  1	  och	  7,	  där	  1	  var	  feminint	  och	  7	  maskulint,	  fick	  
de	  sedan	  uppskatta	  utseendet.	  Oavsett	  ordning	  bilderna	  visades	  i	  klassades	  utseendet	  enligt	  det	  kön	  
agenten	  hade.	  För	  att	  kontrollera	  att	  den	  androgyna	  agenten	  inte	  uppfattades	  som	  mer	  feminin	  än	  
maskulin	  så	  gjordes	  även	  en	  mindre	  studie	  på	  detta.	  En	  bild	  visades	  på	  den	  androgyna	  agenten	  och	  
deltagare	  fick	  ange	  om	  agenten	  såg	  mer	  feminin	  eller	  maskulin	  ut.	  Det	  var	  ungefär	  lika	  många	  som	  
ansåg	  att	  den	  var	  feminin	  som	  maskulin,	  så	  slutsatsen	  att	  agenten	  kunde	  uppfattas	  som	  androgyn	  
drogs.	  

Deltagare	  

Deltagarna	  i	  studien	  var	  7e-‐	  och	  8e-‐klassare	  på	  en	  skola	  i	  Linköpings	  kommun.	  Totalt	  deltog	  43	  
användare,	  23	  tjejer	  och	  20	  killar.	  Vårdnadshavarna	  informerades	  via	  brev	  att	  detta	  försök	  skulle	  
genomföras	  och	  deltagarna	  blev	  informerade	  om	  att	  deras	  uppgifter	  skulle	  anonymiseras	  samt	  att	  de	  
fick	  avbryta	  försöket	  när	  som	  helst	  om	  de	  skulle	  vilja.	  	  

Insamlingen	  

Varje	  klass	  delades	  upp	  i	  två	  grupper	  som	  vardera	  bestod	  av	  en	  relativt	  jämn	  könsfördelning.	  
Informationen	  samtliga	  deltagare	  fick	  var	  att	  de	  var	  med	  i	  en	  studie	  som	  syftar	  till	  att	  utveckla	  ett	  
matematiskt	  spel,	  med	  tillhörande	  funktioner.	  En	  kort	  introduktionsfilm	  förklarade	  hur	  spelet	  
fungerar	  samt	  att	  spelet	  innehåller	  en	  agent	  som	  de	  senare	  skulle	  chatta	  med.	  Två	  gånger	  spelades	  
spelet	  av	  båda	  grupperna,	  då	  med	  olika	  ordning	  på	  vilken	  agent	  deltagarna	  spelade	  med	  för	  att	  detta	  
inte	  skulle	  påverka	  resultatet	  samt	  att	  möjliggöra	  jämförelse	  mellan	  och	  inom	  grupperna.	  Alla	  
agenter	  kunde	  då	  också	  ha	  samma	  beteende	  i	  chatten.	  

Under	  spelets	  gång	  fick	  deltagarna	  lära	  agenterna	  att	  spela	  spelet	  och	  två	  gånger	  fick	  deltagarna	  
chatta	  med	  denne,	  5	  minuter	  vid	  varje	  tillfälle,	  totalt	  10	  minuter	  var	  det	  obligatoriskt	  att	  chatta	  med	  
agenten.	  

Data	  sparades	  under	  tiden	  deltagarna	  spelade.	  Detta	  var	  data	  som	  behandlade	  hur	  många	  gånger	  
varje	  användare	  spelat	  på	  samtliga	  sätt	  (med	  eller	  utan	  agent),	  vilken	  agent	  användarna	  spelat	  med,	  
hur	  användarna	  svarat	  på	  agentens	  frågor,	  hur	  stor	  kunskap	  agenten	  har	  om	  hur	  spelet	  fungerar	  
samt	  hur	  många	  gånger	  användarna	  chattat	  med	  agenten.	  Även	  allt	  som	  skrevs	  i	  chatten	  sparades.	  
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4.2	  Datainsamling	  två	  
Deltagarna	  i	  denna	  datainsamling	  var	  elever	  som	  gick	  i	  7an.	  Totalt	  deltog	  42	  användare,	  25	  killar	  och	  
17	  tjejer.	  Datainsamlingen	  hade	  samma	  upplägg	  som	  den	  första	  men	  skilde	  sig	  på	  några	  punkter.	  
Introduktionsfilmen	  som	  visade	  hur	  spelet	  fungerar	  var	  något	  uppdaterad.	  Filmen	  visade	  denna	  gång	  
mer	  utförligt	  hur	  spelet	  fungerade,	  vad	  som	  ger	  poäng	  och	  hur	  behållarna	  och	  kuberna	  är	  relaterade,	  
som	  ovan	  beskrivits.	  Användarna	  hade	  också	  mindre	  tid	  på	  sig	  att	  spela,	  de	  använde	  6	  kort	  istället	  för	  
10	  som	  i	  den	  första	  datainsamlingen.	  Chatten	  i	  den	  andra	  datainsamlingen	  varade	  under	  kortare	  tid,	  
3	  minuter	  istället	  för	  5	  minuter.	  Vid	  den	  andra	  datainsamlingen	  var	  det	  obligatoriskt	  att	  chatta	  vid	  3	  
tillfällen	  och	  sedan	  var	  det	  valfritt,	  totalt	  blev	  det	  alltså	  9	  minuter	  obligatorisk	  chatt.	  	  

4.3	  Bearbetning	  av	  data	  
Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  hur	  data	  bearbetades	  för	  att	  samma	  villkor	  skulle	  gälla	  för	  variablerna	  
vid	  båda	  datainsamlingarna	  samt	  hur	  värden	  för	  de	  olika	  variablerna	  tagits	  fram	  för	  varje	  användare.	  

4.3.1	  Hopslagning	  av	  data	  
För	  att	  kunna	  analysera	  de	  två	  datainsamlingarna	  tillsammans	  så	  räknades	  vissa	  variabler	  om.	  Värdet	  
för	  prestation	  räknades	  så	  att	  det	  var	  hur	  mycket	  man	  lärt	  agenten	  per	  10	  spelade	  kort.	  

Chatten	  skilde	  sig	  åt	  både	  i	  antal	  obligatoriska	  tillfällen	  och	  i	  tid.	  Anledningar	  som	  styrker	  valet	  att	  
ändå	  analysera	  datainsamlingarna	  tillsammans	  är	  att	  statistiska	  beräkningar	  med	  ANOVA	  och	  Post	  
Hoc-‐test	  har	  visat	  att	  det	  inte	  skiljer	  sig	  signifikant	  i	  engagemang	  mellan	  de	  tre	  chattillfällena	  i	  den	  
andra	  datainsamlingen.	  Det	  finns	  inte	  heller	  signifikanta	  skillnader	  mellan	  användare	  som	  har	  chattat	  
två	  och	  de	  som	  chattat	  tre	  tillfällen.	  

För	  att	  kontrollera	  att	  kodningen	  av	  chatten	  skett	  konstant	  enligt	  kodningsschemat	  så	  kodades	  en	  
viss	  del	  av	  data	  även	  av	  en	  andra	  part.	  t-‐test	  gjordes	  för	  att	  jämföra	  kodningarna	  med	  varandra	  och	  
ingen	  signifikant	  skillnad	  fanns.	  

I	  slutgiltig	  data	  fanns	  det	  77	  användare	  och	  av	  dem	  var	  36	  tjejer	  och	  41	  killar.	  Totalt	  består	  
analyserad	  data	  av	  182	  dialoger.	  17	  användare	  spelade	  med	  den	  androgyna	  agenten,	  33	  med	  den	  
maskulina	  agenten	  och	  27	  med	  den	  feminina	  agenten.	  	  

4.3.2	  Prestation	  
Hur	  väl	  en	  användare	  presterat	  i	  spelet	  beror	  på	  hur	  väl	  användaren	  lär	  upp	  agenten.	  Spelet	  kan	  som	  
tidigare	  nämnts	  spelas	  antingen	  med	  eller	  utan	  agenten.	  När	  man	  spelar	  med	  agenten	  finns	  det	  två	  
sätt	  att	  göra	  detta	  på,	  try	  och	  train.	  Try	  innebär	  att	  agenten	  får	  välja	  ett	  kort	  och	  så	  får	  användaren	  
avgöra	  om	  det	  är	  det	  kortet	  som	  ska	  spelas	  eller	  inte.	  Agenten	  ställer	  också	  frågor	  till	  användaren	  
under	  spelets	  gång.	  Train	  innebär	  att	  agenten	  tittar	  på	  när	  användaren	  spelar	  samtidigt	  som	  denne	  
ställer	  frågor	  till	  användaren.	  Training	  är	  det	  sammanlagda	  antalet	  gånger	  agenten	  varit	  med	  och	  
spelat,	  alltså	  både	  try	  och	  train.	  

När	  ett	  mått	  på	  prestation	  i	  spelet	  har	  tagits	  fram	  för	  varje	  användare	  så	  har	  man	  tagit	  hur	  väl	  
användaren	  svarat	  på	  frågorna	  delat	  med	  hur	  många	  kort	  man	  spelat	  med	  agenten	  och	  då	  har	  man	  
fått	  fram	  ett	  värde	  på	  prestation:	  hur	  mycket	  agenten	  lärt	  sig	  i	  förhållande	  till	  hur	  mycket	  användaren	  
tränat	  den.	  Detta	  har	  beräknats	  på	  10	  spelade	  kort	  då	  det	  i	  datainsamlingarna	  spelades	  med	  olika	  
antal	  kort.	  
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4.3.3	  Engagemang	  
Engagemang	  kan	  troligtvis	  visa	  sig	  på	  många	  olika	  sätt	  och	  det	  är	  ett	  svårt	  fenomen	  att	  mäta.	  I	  denna	  
studie	  mättes	  engagemang	  med	  hjälp	  av	  ett	  kodningsschema	  Tärning	  et.	  al.	  (2011)	  tagit	  fram	  
speciellt	  för	  Brick	  Game	  där	  varje	  yttrande	  användare	  gjort	  får	  ett	  värde	  mellan	  0	  och	  6.	  Efter	  att	  
samtliga	  chatter	  kodats	  enligt	  detta	  schema	  räknades	  ett	  medelvärde	  ut	  för	  varje	  användare	  för	  att	  
kunna	  analyseras	  tillsammans	  med	  användarnas	  prestation	  och	  kön	  samt	  agentens	  kön	  i	  en	  statistisk	  
analys.	  

Kodningsschema	  för	  engagemang:	  

6	  =	  Användaren	  driver	  och	  ställer	  relevanta	  frågor.	  Samt	  om	  eleven	  svarar	  på	  agentens	  frågor	  och	  
kommer	  med	  en	  motfråga.	  Exempel:	  Hur	  gammal	  är	  du?	  

5	  =	  Användaren	  driver	  och	  ställer	  utforskande	  eller	  nyfikna	  frågor.	  Exempel:	  Är	  du	  oskuld?	  

4	  =	  Agenten	  uppmanar	  användaren	  att	  ställa	  frågor	  och	  användaren	  svarar	  på	  de	  frågor	  som	  
agenten	  ställer	  (med	  relevans).	  Exempel:	  Agenten:	  ”Vad	  gillar	  du	  för	  filmer?”	  Användaren:	  ”Avatar”.	  

3	  =	  Agenten	  uppmanar	  användaren	  att	  ställa	  frågor	  och	  användaren	  svarar	  på	  de	  frågor	  som	  
agenten	  ställer	  (nyfikna	  och	  utforskande	  frågor	  samt	  halvt	  vaga	  svar	  går	  också	  in	  under	  detta	  värde).	  
Exempel:	  Användaren:	  ”Är	  du	  dum	  eller?”	  

2	  =	  Användaren	  driver	  men	  ställer	  irrelevanta	  frågor.	  Även	  en	  del	  förolämpningar	  och	  ord	  som	  inte	  
har	  med	  något	  som	  chattas	  om	  att	  göra	  går	  in	  under	  detta	  värde.	  Exempel:	  Användaren:	  ”pottfrillan”	  
eller	  ”din	  tröja	  är	  ful”.	  

1	  =	  Agenten	  uppmanar	  användaren	  att	  ställa	  frågor	  och	  användaren	  svarar	  på	  de	  frågor	  som	  
agenten	  ställer	  (irrelevanta	  svar	  och	  frågor).	  Exempel:	  Användaren:	  ”Är	  du	  bög?”	  eller	  ”Idiot”.	  

0	  =	  Användaren	  skriver	  inte	  ens	  riktiga	  ord	  (nonsens	  och	  blankt).	  Exempel:	  Användaren:	  ”.	  ”	  eller	  
”asdfsd”.	  

4.4	  Analysmetod	  
För	  att	  se	  om	  det	  fanns	  skillnader	  i	  engagemang	  mellan	  de	  två	  tillfällena	  användarna	  spelat	  Brick	  
Game	  så	  gjordes	  ett	  beroende	  t-‐test.	  Anledningen	  till	  att	  detta	  test	  gjordes	  var	  för	  att	  bestämma	  om	  
tillfällena	  kunde	  analyseras	  tillsammans.	  Efter	  att	  detta	  test	  visat	  signifikanta	  skillnader	  gjordes	  
ANOVA	  inomgruppsdesign	  på	  de	  tre	  olika	  chattillfällena	  vid	  det	  andra	  speltillfället,	  i	  den	  andra	  
datainsamlingen,	  då	  detta	  tillfälle	  var	  det	  som	  senare	  användes	  till	  att	  besvara	  frågeställningarna.	  
Detta	  gjordes	  för	  att	  veta	  vilka	  användare	  som	  skulle	  uteslutas	  i	  data	  då	  inte	  alla	  chattat	  samtliga	  av	  
de	  obligatoriska	  tillfällena	  med	  agenten.	  Detta	  visade	  ingen	  signifikant	  skillnad	  så	  dessa	  användare	  
togs	  med	  i	  analysen.	  

För	  att	  undersöka	  om	  engagemanget	  i	  chatten	  kunde	  prediceras	  av	  agentens	  kön	  och	  användarens	  
prestation	  i	  spelet	  användes	  multipel	  linjär	  regression.	  Samma	  metod	  användes	  för	  att	  undersöka	  om	  
användarens	  prestation	  i	  spelet	  kan	  prediceras	  av	  användares	  engagemang	  och	  agenters	  kön.	  

Envängs-‐ANOVA	  genomfördes	  för	  att	  undersöka	  om	  det	  fanns	  skillnader	  i	  användares	  engagemang	  
och	  användares	  prestation	  beroende	  på	  användares	  kön.	  
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5.	  Resultat	  	  
Nedan	  presenteras	  medelvärden	  och	  standardavvikelser	  för	  engagemang	  samt	  prestation	  uppdelat	  i	  
grupper	  efter	  användare	  och	  agent	  (se	  tabell	  1).	  Även	  de	  statistiska	  beräkningar	  som	  gjordes	  på	  
bearbetad	  data	  presenteras	  nedan,	  uppdelat	  efter	  frågeställningarna.	  Medelvärdet	  på	  engagemang	  i	  
chatten	  var	  3,17	  (SD	  =	  1,1).	  Spridningen	  i	  prestation	  i	  spelet	  var	  större,	  medelvärdet	  för	  prestation	  
var	  75,37	  (SD	  =	  26,32).	  

Tabell	  1.	  Medelvärden	  för	  de	  olika	  användarna	  samt	  agenterna,	  standardavvikelse	  inom	  parentes.	  

	   	   Engagemang	   Prestation	  
Användare	   Kvinnliga	   3,60	  (0,98)	   73,88	  (24,34)	  
	   Manliga	   2,80	  (1,07)	   76,66	  (28,18)	  
Agent	   Feminin	   3,24	  (1,27)	   80,21	  (25,07)	  
	   Maskulin	   3,22	  (0,91)	   73,65	  (28,58)	  
	   Androgyn	   2,98	  (1,21)	   71,00	  (23,88)	  
	  

Kan	  engagemang	  i	  chatten	  prediceras	  av	  agenters	  kön	  och	  användares	  prestation	  i	  spelet?	  

Engagemang	  i	  chatten	  kan	  inte	  prediceras	  av	  agenters	  kön	  och	  användares	  prestation.	  

Engagemang	  i	  chatten	  kan	  inte	  prediceras	  av	  agenters	  kön.	  

Engagemang	  i	  chatten	  kan	  inte	  prediceras	  av	  användares	  prestation	  i	  spelet.	  

Kan	  prestation	  i	  spelet	  prediceras	  av	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  och	  agenters	  kön?	  

Prestation	  i	  spelet	  kan	  inte	  prediceras	  av	  engagemang	  i	  chatten	  och	  agenters	  kön.	  

Prestation	  i	  spelet	  kan	  inte	  prediceras	  av	  användares	  engagemang	  i	  chatten.	  

Prestation	  i	  spelet	  kan	  inte	  prediceras	  av	  agenters	  kön.	  

Finns	  det	  någon	  skillnad	  i	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  och	  användares	  prestation	  i	  spelet	  
beroende	  på	  användares	  kön?	  

En	  signifikant	  skillnad	  i	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  beroende	  på	  användares	  kön	  fanns.	  
Kvinnor	  har	  högre	  engagemang	  än	  män,	  F(1,	  75)	  =	  11,533,	  p	  <	  .001.	  

Ingen	  signifikant	  skillnad	  i	  användares	  prestation	  i	  spelet	  beroende	  på	  användares	  kön	  fanns.	  
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6.	  Diskussion	  
Nedan	  presenteras	  diskussion	  av	  studiens	  resultat	  i	  form	  av	  koppling	  till	  teorier	  och	  vad	  i	  metoden	  
som	  kan	  ha	  påverkat	  studiens	  resultat.	  

6.1	  Resultat	  
Nedan	  presenteras	  diskussion	  av	  studiens	  resultat	  i	  relation	  till	  den	  tidigare	  forskning	  som	  finns	  inom	  
området.	  

6.1.1	  Kan	  engagemang	  i	  chatten	  prediceras	  av	  agenters	  kön	  och	  användares	  prestation	  i	  
spelet?	  
Reaktioner	  från	  användare	  mot	  agenten	  

Engagemang	  i	  chatten	  kan	  inte	  prediceras	  av	  agenters	  kön	  eller	  användares	  prestation	  i	  spelet.	  Även	  
om	  agenten	  möjligtvis	  framkallade	  känslomässiga	  reaktioner	  hos	  användarna,	  så	  som	  Reeves	  &	  Nass	  
(2007)	  hävdar	  att	  syntetiska	  karaktärer	  gör,	  så	  var	  det	  inte	  reaktioner	  i	  form	  av	  engagemang.	  
Användare	  har	  dock	  uttryckt	  andra	  känslomässiga	  reaktioner	  i	  chatten	  med	  agenten.	  De	  har	  visat	  att	  
de	  blivit	  irriterade	  då	  agenten	  inte	  förstår	  vad	  de	  säger,	  detta	  har	  visats	  genom	  uttryck	  från	  
användare	  som	  ”Vad	  dum	  du	  är”	  och	  ”Är	  du	  trög	  eller?”	  när	  agenten	  skrivit	  ”Jag	  förstår	  inte,	  försök	  
att	  skriva	  på	  något	  annat	  sätt”.	  Detta	  kan	  ha	  påverkat	  vissa	  användare	  i	  spelet	  och	  i	  chatten	  även	  om	  
det	  inte	  visade	  sig	  i	  de	  statistiska	  beräkningarna.	  Användarna	  kanske	  inte	  lägger	  ner	  lika	  mycket	  tid	  
och	  engagemang	  för	  att	  lära	  agenten	  eller	  att	  chatta	  med	  den	  om	  de	  anser	  att	  den	  är	  ”dum”	  eller	  
”trög”.	  

Något	  annat	  som	  kan	  ha	  påverkat	  användarna	  på	  liknande	  sätt	  är	  då	  agenten	  ibland	  fastnar	  i	  
domäner	  i	  chatten.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  som	  upptäckts	  ett	  flertal	  gånger	  är	  att	  agenten	  svarar	  ”Sims	  
och	  Age	  of	  Empires”	  då	  användaren	  frågat	  ”Vad	  heter	  din	  mamma?”.	  Alltså	  att	  agenten	  istället	  svarar	  
på	  vilka	  datorspel	  denne	  brukar	  spela.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  användaren	  och	  agenten	  precis	  innan	  
användarens	  fråga	  pratat	  om	  datorspel	  och	  att	  agenten	  då	  tolkat	  frågan	  som	  vilka	  datorspel	  denne	  
spelar	  då	  agenten	  troligtvis	  var	  kvar	  i	  den	  domänen.	  

Lågt	  engagemang	  i	  chatten	  behöver	  dock	  inte	  betyda	  att	  användarna	  presterar	  dåligt	  i	  spelet.	  Det	  
kan	  mycket	  väl	  vara	  tvärt	  om	  även	  om	  detta	  inte	  verkar	  gälla	  för	  många	  användare.	  Några	  
användares	  yttranden	  tyder	  på	  att	  de	  inte	  finner	  chatten	  tilltalande	  och	  underhållande	  utan	  mer	  att	  
den	  är	  störande	  och	  att	  de	  hellre	  vill	  spela.	  Detta	  har	  varit	  yttranden	  som	  ”Jag	  vill	  inte	  prata	  med	  dig	  
mer,	  jag	  vill	  fortsätta	  spela”,	  ”Hur	  stänger	  man	  av	  chatten,	  jag	  vill	  spela	  istället”	  eller	  ”inget,	  jag	  vill	  
spela”	  som	  svar	  på	  agentens	  på	  ”Vad	  vill	  du	  prata	  om?”.	  Detta	  tyder	  på	  att	  användaren	  haft	  högt	  
engagemang	  för	  spelet	  och	  inte	  för	  chatten	  i	  sig.	  Dessa	  yttranden	  hittades	  dock	  i	  en	  obligatorisk	  chatt	  
som	  inte	  kunde	  stängas	  av	  då	  det	  var	  ett	  kriterium	  för	  datainsamlingen	  att	  användarna	  skulle	  chatta	  
ett	  visst	  antal	  gånger.	  Om	  spelet	  skulle	  användas	  på	  ett	  mer	  naturligt	  sätt	  och	  att	  användare	  fick	  välja	  
om	  de	  ville	  chatta	  eller	  inte	  skulle	  detta	  troligtvis	  inte	  uppstå,	  utan	  de	  som	  tyckte	  att	  spelet	  var	  så	  
roligt	  att	  de	  hellre	  spelar	  det	  än	  att	  chatta	  med	  agenten	  skulle	  i	  så	  fall	  göra	  så	  och	  då	  lära	  sig	  mer.	  De	  
som	  tyckte	  att	  chatten	  var	  tilltalande	  skulle	  då	  ta	  den	  chansen	  till	  5	  minuters	  rast	  och	  chatta	  med	  sin	  
agent	  för	  att	  sedan	  fortsätta	  spela	  med	  denne.	  Då	  kanske	  den	  sociala	  relationen	  mellan	  användare	  
och	  agent,	  som	  Kim	  &	  Baylor	  (2007)	  hävdar	  leder	  till	  högre	  engagemang,	  också	  gör	  det	  i	  detta	  fall	  och	  
då	  lär	  sig	  användaren	  mer	  på	  grund	  av	  det.	  
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Att	  användare	  uttrycker	  att	  de	  hellre	  vill	  spela	  än	  att	  chatta	  med	  agenten	  är	  också	  något	  positivt.	  
Detta	  tyder	  på	  att	  de	  som	  tagit	  fram	  spelet	  har	  lyckats	  att	  sätta	  matematiken	  i	  en	  tilltalande	  kontext	  
som	  Gulz	  et.	  al.	  (2010)	  påpekar	  som	  något	  viktigt	  för	  att	  öka	  engagemanget	  att	  lära	  sig	  matematik.	  

Social	  relation	  mellan	  användare	  och	  agent	  

Det	  har	  tidigare	  visats	  att	  Brick	  Game	  med	  en	  social	  chatt	  leder	  till	  högre	  engagemang	  än	  Brick	  Game	  
utan	  chatten.	  Den	  sociala	  interaktionen	  mellan	  användare	  och	  agent	  som	  Kim	  &	  Baylor	  (2007)	  hävdar	  
orsakar	  högre	  engagemang	  kan	  ha	  bidragit	  till	  detta	  i	  Brick	  Game	  men	  denna	  studie	  visar	  dock	  inte	  
att	  olika	  agenter	  i	  spelet	  påverkar	  engagemanget	  på	  olika	  sätt.	  Det	  har	  också	  visat	  sig	  att	  
prestationen	  hos	  användarna	  är	  högre	  hos	  de	  som	  spelar	  Brick	  Game	  med	  chatten	  än	  de	  som	  spelar	  
utan	  den	  (Gulz	  et.	  al.,	  2011).	  Användarna	  bygger	  upp	  en	  social	  relation	  med	  agenten	  de	  spelar	  och	  
chattar	  med,	  men	  de	  olika	  agenterna	  verkar	  inte	  påverka	  varken	  engagemanget	  eller	  prestationen	  i	  
spelet	  på	  olika	  sätt.	  Även	  detta	  skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  agenterna	  är	  så	  pass	  lika	  i	  utseende	  och	  
personlighet	  så	  att	  de	  därmed	  inte	  leder	  till	  olika	  känslomässiga	  respons	  eller	  olika	  sociala	  relationer	  
då	  användarna	  uppfattar	  dem	  som	  likvärdiga.	  Det	  blir	  inte	  heller	  en	  social	  relation	  som	  liknar	  den	  
mellan	  elev	  och	  lärare	  då	  agenten	  är	  11	  år	  gammal	  och	  användarna	  är	  mellan	  12	  och	  14	  år,	  utan	  det	  
blir	  mer	  en	  kompisrelation	  mellan	  dem.	  Detta	  kan	  dock	  ha	  varit	  en	  orsak	  till	  att	  engagemanget	  och	  
prestationen	  visat	  sig	  större	  när	  användare	  spelat	  Brick	  Game	  med	  chatten	  än	  de	  som	  spelat	  utan	  
den.	  

6.1.2	  Kan	  prestation	  i	  spelet	  prediceras	  av	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  och	  agenters	  
kön?	  
Feminint	  och	  maskulint,	  agenternas	  utseende	  

Prestationen	  i	  spelet	  kunde	  alltså	  inte	  prediceras	  av	  agenters	  kön	  och	  användares	  engagemang.	  Det	  
visade	  sig	  inte	  att	  den	  manliga	  agenten	  i	  spelet	  Brick	  Game	  ledde	  till	  att	  användarna	  presterade	  
bättre	  som	  Kim	  et.	  al.	  (2007)	  och	  Gulz	  et.	  al.	  (2007)	  funnit	  i	  sina	  studier.	  Kanske	  kan	  detta	  bero	  på	  att	  
agenterna	  i	  Brick	  Game	  är	  så	  pass	  lika	  varandra	  i	  utseende	  (se	  figur	  3)	  och	  att	  de	  uppfattas	  som	  lika	  
kompetenta	  då	  de	  förutom	  liknande	  utseende	  är	  identiska	  i	  ålder	  och	  utbildningsbakgrund.	  Brick	  
Game	  har	  tre	  agenter,	  en	  maskulin,	  en	  feminin	  och	  en	  androgyn	  och	  det	  enda	  som	  skiljer	  dem	  åt	  är	  
utseende,	  namn	  och	  ett	  fåtal	  intressen	  (Gulz	  et.	  al.,	  2011).	  Då	  agenterna	  är	  så	  lika	  varandra	  så	  kanske	  
det	  inte	  går	  så	  snabbt	  för	  användare	  att	  applicera	  en	  könsstereotyp	  på	  dem	  på	  det	  sätt	  som	  Reeves	  &	  
Nass	  (1996)	  hävdar	  att	  vi	  gör	  när	  vi	  upplever	  agenter	  genom	  en	  dator.	  Även	  om	  det	  i	  deras	  fall	  bara	  
gällde	  röster	  skulle	  det	  kunna	  appliceras	  på	  detta	  spel	  då	  Gulz	  et.	  al.	  (2007)	  hittade	  att	  olika	  grader	  av	  
visuell	  femininitet	  och	  maskulinitet	  hos	  agenter	  gjorde	  att	  de	  uppfattades	  olika.	  

Om	  det	  varit	  större	  skillnad	  på	  agenternas	  utseende	  och	  egenskaper	  skulle	  användares	  prestation	  i	  
spelet	  möjligtvis	  kunna	  prediceras	  av	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  och	  agenters	  kön,	  då	  de	  
faktorerna	  eventuellt	  kunnat	  påverka	  användare.	  Kanske	  också	  om	  det	  varit	  skillnad	  i	  ålder	  mellan	  
dem	  då	  forskning	  tyder	  på	  att	  hur	  kompetent	  man	  uppfattar	  en	  agent	  påverkar	  hur	  man	  lär	  sig	  (Kim	  
et.	  al.,	  2007	  och	  Gulz	  et.	  al.,	  2007).	  Äldre	  agenter	  bör	  uppfattas	  som	  mer	  kompetenta	  än	  en	  agent	  
som	  är	  11	  år	  då	  de	  äldre	  förknippas	  med	  att	  ha	  gått	  ut	  skolan,	  kanske	  utbildat	  sig	  vidare	  och	  har	  ett	  
yrke.	  

Eftersom	  att	  användarna	  inte	  fick	  välja	  vilken	  agent	  de	  skulle	  spela	  med,	  utan	  blev	  tilldelad	  en	  agent	  
för	  att	  få	  jämt	  fördelad	  data,	  så	  kan	  man	  inte	  heller	  säga	  något	  om	  agenternas	  kön	  påverkat	  
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användarens	  prestation	  i	  de	  fall	  de	  fått	  välja	  den	  agent	  de	  själva	  anser	  att	  de	  liknar	  eller	  den	  agent	  de	  
föredrar	  vilket	  Kim	  (2007)	  hävdar.	  Det	  har	  inte	  heller	  visat	  sig	  att	  kvinnliga	  användare	  lärt	  sig	  bättre	  
av	  den	  feminina	  agenten.	  Kim	  &	  Baylor	  (2007)	  menar	  att	  det	  skulle	  påverka	  användarna	  positivt	  om	  
de	  fått	  välja	  den	  agent	  som	  liknar	  dem	  själva	  men	  detta	  visade	  sig	  alltså	  inte	  i	  Brick	  Game.	  Man	  kan	  
inte	  heller	  säga	  något	  om	  viken	  agent	  i	  spelet	  flest	  användare	  föredragit	  eller	  lett	  till	  bäst	  prestation	  
och	  om	  det	  där	  finns	  skillnader	  mellan	  kvinnliga	  och	  manliga	  användare.	  

6.1.3	  Finns	  det	  någon	  skillnad	  i	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  och	  användares	  
prestation	  i	  spelet	  beroende	  på	  användares	  kön?	  
Det	  fanns	  en	  signifikant	  skillnad	  i	  användares	  engagemang	  i	  chatten	  beroende	  på	  användares	  kön.	  De	  
kvinnliga	  deltagarna	  visade	  större	  engagemang	  än	  de	  manliga.	  Alltså	  raka	  motsatsen	  till	  vad	  Rowe	  et.	  
al.	  (2011)	  fann	  i	  sin	  studie.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  det	  handlar	  om	  olika	  grader	  av	  hur	  mycket	  spel	  det	  
är	  i	  lärsystemet	  och	  hur	  mycket	  det	  är	  att	  lära	  sig.	  I	  studien	  av	  Rowe	  et.	  al.	  (2011)	  undersöktes	  
användares	  engagemang	  och	  prestation	  i	  ett	  spel	  som	  går	  ut	  på	  att	  användare	  ska	  hindra	  ett	  virus	  
från	  att	  sprida	  sig	  och	  på	  så	  sätt	  lära	  sig	  problemlösning.	  Detta	  spel	  är	  mer	  avancerat	  och	  kräver	  att	  
användaren	  sätter	  sig	  in	  i	  situationen	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Spelplattformen	  var	  tagen	  från	  Half	  Life	  2	  där	  
majoriteten	  av	  spelarna	  är	  killar.	  Trots	  att	  Crystal	  Island	  och	  Brick	  Game	  är	  så	  pass	  olika	  så	  är	  de	  ändå	  
lärsystem	  med	  syftet	  att	  användare	  ska	  lära	  sig	  på	  ett	  effektivt	  och	  lekfullt	  sätt,	  så	  det	  är	  intressant	  
att	  jämföra	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  dem.	  

De	  kvinnliga	  användarna	  kanske	  inte	  påverkas	  av	  andra	  användare	  på	  samma	  sätt	  som	  manliga	  
användare	  gör.	  Då	  kodningen	  av	  chatt	  genomfördes	  märktes	  det	  tydligt	  att	  de	  manliga	  användarna	  
förolämpade	  agenterna	  till	  större	  grad	  än	  de	  kvinnliga	  användarna	  gjorde,	  detta	  har	  även	  bevisats	  i	  
tidigare	  studier	  där	  man	  sett	  att	  kvinnliga	  användare	  nästan	  aldrig	  förolämpar	  agenterna	  (Silvervarg	  
et.	  al.,	  2012)	  Då	  irrelevanta	  uttalanden	  som	  exempelvis	  förolämpningar	  kodas	  som	  lågt	  engagemang	  
(värde	  1-‐2	  beroende	  på	  vad	  som	  skrivs)	  kan	  detta	  vara	  orsaken	  till	  att	  de	  kvinnliga	  användarna	  har	  
högre	  engagemang	  än	  de	  manliga	  agenterna	  när	  de	  chattar.	  

Även	  om	  det	  inte	  fanns	  någon	  signifikant	  skillnad	  i	  prestation	  i	  spelet	  beroende	  på	  användares	  kön	  så	  
tyder	  resultatet	  på	  att	  det	  skulle	  kunna	  finnas	  en	  sådan	  skillnad	  (F(1,	  75)	  =	  ,212,	  p	  =	  .646.),	  alltså	  att	  
kvinnliga	  användare	  presterade	  lite	  bättre	  än	  de	  manliga	  i	  spelet.	  Eftersom	  att	  de	  kvinnliga	  
användarna	  visade	  att	  de	  var	  mer	  engagerade	  än	  de	  manliga	  skulle	  detta	  kunna	  vara	  orsaken	  till	  att	  
de	  presterade	  lite	  bättre	  i	  spelet.	  Men	  eftersom	  att	  skillnaden	  inte	  var	  signifikant	  så	  kan	  detta	  inte	  
sägas	  med	  säkerhet.	  Kanske	  skulle	  denna	  skillnad	  visas	  med	  ett	  signifikant	  resultat	  om	  det	  var	  ett	  
större	  antal	  användare	  som	  undersökts.	  

6.2	  Metod	  
Nedan	  följer	  diskussion	  om	  vad	  i	  metoden	  som	  kan	  ha	  påverkats	  studiens	  resultat.	  

6.2.1	  Datainsamling	  
När	  data	  bearbetats	  inför	  analysen	  har	  vissa	  problem	  med	  datainsamlingen	  upptäckts.	  I	  flera	  fall	  har	  
det	  visat	  sig	  att	  inte	  samma	  användare	  skrivit	  hela	  chatten.	  Detta	  har	  visat	  sig	  genom	  kommentarer	  
som	  ”Det	  var	  min	  kompis	  som	  skrev	  det	  där”.	  I	  de	  fall	  detta	  har	  visats	  i	  data	  har	  den	  användarens	  
värden	  tagits	  bort	  från	  data	  och	  inte	  använts	  i	  analysen	  men	  detta	  kan	  även	  skett	  utan	  att	  det	  syns	  i	  
data	  och	  då	  är	  dessa	  användares	  värden	  medräknade	  i	  analysen.	  Situationer	  som	  denna	  bör	  ha	  
kontrollerats	  vid	  datainsamlingen	  för	  att	  hålla	  antalet	  bortfall	  nere	  då	  detta	  påverkar	  vilket	  värde	  på	  
engagemang	  just	  den	  användaren	  får.	  Detta	  kunde	  man	  gjort	  genom	  att	  skriva	  ner	  vilka	  användare	  
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det	  rörde	  sig	  om,	  då	  hade	  detta	  kunnat	  kontrolleras	  innan	  analysen	  och	  de	  användarnas	  värden	  hade	  
då	  kunnat	  tas	  bort.	  

Då	  det	  visat	  sig	  att	  flera	  användare	  stått	  vid	  samma	  dator	  vid	  några	  tillfällen	  kan	  detta	  gjort	  att	  de	  
påverkat	  vad	  som	  skrivits	  i	  chatten.	  Exempelvis	  om	  någon	  användare	  säger	  till	  en	  annan	  vad	  denne	  
ska	  skriva,	  eller	  påpekar	  det	  den	  redan	  har	  skrivit.	  Ungdomar	  påverkas	  av	  varandra	  och	  den	  
umgängeskrets	  de	  har	  och	  detta	  kanske	  gällde	  även	  här.	  Många	  förolämpningar	  som	  exempelvis	  ”Är	  
du	  dum	  eller?”	  och	  ”Vad	  ful	  du	  är”	  har	  förekommit	  i	  chatten	  och	  dessa	  kanske	  inte	  skulle	  förekomma	  
till	  lika	  stor	  grad	  om	  påverkan	  från	  andra	  användare	  inte	  varit	  så	  stor.	  Användarna	  skulle	  delats	  upp	  i	  
mindre	  grupper	  för	  att	  försöka	  minska	  denna	  påverkan.	  Ungdomar	  i	  yngre	  tonåren	  har	  en	  tendens	  
att	  försöka	  upprätthålla	  en	  viss	  image	  då	  de	  befinner	  sig	  i	  en	  situation	  tillsammans	  med	  personer	  i	  
samma	  ålder	  och	  detta	  kan	  mycket	  väl	  ha	  påverkat	  hur	  användarna	  betedde	  sig	  i	  chatten.	  

Data	  till	  denna	  studie	  samlades	  in	  vid	  två	  olika	  tillfällen	  men	  inga	  signifikanta	  skillnader	  hittades	  
mellan	  dessa	  i	  de	  variabler	  som	  analyserats.	  Då	  det	  skilde	  sig	  åt	  i	  antal	  obligatoriska	  chattillfällen	  
mellan	  datainsamling	  ett	  och	  två	  undersöktes	  skillnader	  i	  engagemang	  i	  chatten	  mellan	  tillfällena	  och	  
inga	  signifikanta	  skillnader	  hittades	  i	  någon	  av	  datainsamlingarna.	  Det	  bedömdes	  då	  att	  medelvärden	  
för	  användarnas	  obligatoriska	  chattillfällen	  skulle	  användas	  i	  analysen	  utan	  att	  det	  som	  skilde	  dem	  åt	  
skulle	  påverka.	  Ingen	  signifikant	  skillnad	  i	  prestation	  fanns	  heller	  mellan	  datainsamlingarna	  och	  då	  
bedömdes	  det	  att	  även	  detta	  kunde	  användas	  för	  att	  motivera	  en	  hopslagning	  av	  data.	  Samtliga	  
användare	  fick	  även	  spela	  Brick	  Game	  vid	  två	  tillfällen,	  då	  det	  där	  fanns	  signifikanta	  skillnader	  
användes	  bara	  tillfälle	  två	  vid	  analysen.	  

Filmen	  som	  användes	  i	  den	  andra	  datainsamlingen	  var	  något	  uppdaterad.	  Den	  visade	  mer	  utförligt	  
hur	  spelet	  fungerade	  och	  detta	  kan	  ha	  påverkat	  studiens	  resultat.	  Filmen	  visade	  vad	  som	  gav	  poäng	  
och	  det	  är	  detta	  som	  agenten	  bland	  annat	  frågar	  om	  i	  spelet	  för	  att	  kontrollera	  vad	  användaren	  kan.	  
Då	  användarna	  fått	  se	  detta	  innan	  de	  börjat	  spela	  Brick	  Game	  kan	  det	  påverkat	  deras	  resultat	  i	  spelet	  
genom	  att	  de	  redan	  innan	  de	  spelat	  själva	  fått	  veta	  hur	  spelet	  fungerar	  och	  då	  har	  lättare	  att	  svara	  
rätt	  på	  frågorna	  agenten	  ställer.	  

6.2.2	  Kodningsschemat	  
Anledningen	  till	  att	  engagemanget	  mättes	  med	  hjälp	  av	  kodningsschemat	  Tärning	  et.	  al.	  (2011)	  tagit	  
fram	  var	  att	  det	  var	  speciellt	  framtaget	  för	  detta	  spel.	  Efter	  att	  tusentals	  rader	  chatt	  hade	  kodats	  
märktes	  det	  att	  värdet	  4	  gick	  att	  tillskriva	  ett	  stort	  och	  varierat	  antal	  av	  användarnas	  yttranden	  från	  
”Ok”	  eller	  ”Bra”	  till	  ”Vad	  gillar	  du	  för	  musik?”	  eller	  ”Min	  skola	  är	  bra.	  Vi	  har	  en	  grym	  SO-‐lärare”.	  Trots	  
att	  dessa	  yttranden	  var	  i	  olika	  kontexter	  så	  kan	  detta	  ses	  som	  missvisande	  då	  det	  är	  ganska	  stor	  
skillnad	  mellan	  yttrandena,	  trots	  kontexten	  de	  står	  i,	  då	  de	  sistnämnda	  tyder	  på	  högre	  engagemang	  
hos	  användarna	  än	  de	  första.	  Detta	  kan	  ha	  påverkat	  reliabiliteten	  i	  studien	  om	  engagemanget	  i	  
chatten	  inte	  mätts	  på	  ett	  helt	  tillförlitligt	  sätt.	  Då	  medelvärden	  på	  engagemang	  har	  använts	  för	  varje	  
användare	  bör	  inte	  detta	  ha	  påverkat	  värdet	  allt	  för	  mycket	  då	  lågt	  engagemang	  visat	  sig	  i	  andra	  
yttranden	  från	  de	  användare	  som	  bara	  yttrat	  ”ok”	  på	  samma	  sätt	  som	  högt	  engagemang	  visat	  sig	  för	  
de	  användare	  som	  gett	  ett	  längre	  svar	  på	  agentens	  yttranden.	  	  

Kodningsschemat	  skulle	  kunna	  utvecklas	  till	  att	  innehålla	  fler	  värden,	  exempelvis	  1	  till	  9,	  med	  
utgångspunkt	  i	  den	  kodade	  data	  denna	  studie	  har	  som	  grund.	  Respektive	  värde	  3	  och	  4	  skulle	  kunna	  
delas	  upp	  och	  göras	  tydligare.	  Då	  värde	  3	  i	  nuläget	  innehåller	  yttranden	  som	  är	  nyfikna,	  utforskande	  
frågor	  samt	  halvt	  vaga	  svar	  skulle	  man	  kunna	  dela	  upp	  detta	  och	  då	  också	  förtydliga	  vilket	  av	  dessa	  
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tre	  yttranden	  som	  visar	  på	  högst	  engagemang.	  Exempelvis	  skulle	  halvt	  vaga	  svar	  kunna	  vara	  värde	  3,	  
nyfikna	  yttranden	  vara	  värde	  4	  och	  utforskande	  frågor	  vara	  värde	  5.	  Det	  som	  i	  nuläget	  är	  värde	  4	  
skulle	  även	  det	  kunna	  delas	  upp.	  ”Ok”	  som	  svar	  på	  ett	  yttrande	  från	  agenten	  skulle	  kunna	  vara	  värde	  
6,	  och	  en	  fråga	  från	  användaren	  då	  agenten	  bett	  denne	  att	  ställa	  en	  fråga	  skulle	  kunna	  vara	  värde	  7.	  
Värde	  8	  och	  9	  blir	  då	  det	  som	  i	  nuläget	  är	  värde	  5	  och	  6.	  Resten	  av	  värdena	  i	  kodningsschemat	  är	  
tydligare	  och	  har	  fungerat	  väldigt	  bra	  att	  använda	  då	  de	  inte	  går	  att	  tillskriva	  lika	  många	  skilda	  
yttranden	  som	  värde	  3	  och	  4.	  

Förutom	  dessa	  saker	  kan	  det	  även	  finnas	  annat	  som	  påverkat	  användarna	  som	  inte	  visat	  sig	  i	  data.	  
Men	  detta	  är	  svårt	  att	  säga	  eftersom	  att	  data	  samlades	  in	  innan	  denna	  studie	  startade.	  Exempelvis	  
kan	  försöksledarna	  eller	  användarnas	  lärare	  ha	  påverkat	  användarna	  på	  något	  sätt,	  det	  kan	  också	  ha	  
uppstått	  något	  tekniskt	  problem	  med	  spelet	  så	  att	  försöksledarna	  fått	  gå	  in	  och	  skriva	  i	  chatten	  eller	  
göra	  något	  i	  spelet	  för	  att	  lösa	  problemet.	  	  
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7.	  Slutsats	  
Engagemang	  i	  chatten	  kunde	  inte	  prediceras	  av	  användares	  prestation	  i	  spelet,	  inte	  heller	  av	  
agenters	  kön.	  Detta	  skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  agenterna	  är	  så	  pass	  lika	  varandra	  att	  stereotyper	  som	  
sägs	  påverka	  oss	  kanske	  inte	  appliceras	  på	  agenterna	  i	  Brick	  Game.	  	  

De	  tre	  agenterna	  verkar	  inte	  heller	  framkalla	  känslomässiga	  reaktioner	  i	  form	  av	  olika	  grader	  av	  ökat	  
engagemang	  hos	  användarna.	  Detta	  kanske	  kan	  bero	  på	  att	  den	  sociala	  relation	  som	  användare	  och	  
agent	  bygger	  upp	  blir	  relativt	  lika	  varandra	  då	  agenterna	  har	  samma	  egenskaper	  och	  även	  liknar	  
varandra	  i	  utseende.	  Om	  det	  hade	  varit	  större	  skillnad	  mellan	  agenterna,	  exempelvis	  utseende	  och	  
vad	  de	  frågar	  om	  eller	  hur	  deras	  svar	  på	  frågor	  ser	  ut	  i	  chatten,	  kanske	  engagemang	  och	  prestation	  
skulle	  kunna	  prediceras	  av	  varandra	  och	  av	  agenternas	  kön	  då	  användarna	  upplevt	  agenterna	  mer	  
annorlunda	  från	  varandra	  än	  de	  i	  nuläget	  verkar	  göra.	  

En	  signifikant	  skillnad	  fanns	  i	  engagemanget	  i	  chatten	  beroende	  på	  användares	  kön.	  Kvinnliga	  
användare	  visade	  sig	  ha	  högre	  engagemang	  i	  chatten	  än	  manliga	  användare.	  Detta	  skulle	  kunna	  bero	  
på	  att	  de	  kvinnliga	  användarna	  inte	  påverkades	  av	  andra	  användare	  till	  lika	  stor	  grad	  som	  de	  manliga	  
användarna,	  vilket	  det	  fanns	  tecken	  på	  i	  chatten.	  Den	  signifikanta	  skillnaden	  som	  fanns	  i	  engagemang	  
beroende	  på	  användarnas	  kön	  kan	  också	  ha	  varit	  orsaken	  till	  att	  de	  kvinnliga	  användarna	  verkade	  
prestera	  lite	  bättre	  i	  spelet,	  men	  då	  denna	  skillnad	  inte	  var	  signifikant	  kan	  detta	  inte	  sägas	  med	  
säkerhet.	  Det	  skulle	  dock	  vara	  intressant	  för	  framtida	  forskning	  att	  undersöka	  detta	  vidare	  för	  att	  se	  
om	  engagemanget	  i	  chatten	  leder	  till	  att	  användarna	  presterar	  bättre	  i	  Brick	  Game.	  
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8.	  Vidare	  forskning	  
Det	  finns	  ett	  flertal	  olika	  aspekter	  av	  denna	  kandidatuppsats	  som	  kan	  utvecklas	  vidare.	  
Kodningsschemat	  för	  engagemang	  skulle	  kunna	  utvecklas	  till	  att	  mäta	  mer	  engagemang	  i	  
matematikdelen	  av	  spelet	  och	  inte	  bara	  i	  chatten.	  Om	  man	  ska	  använda	  kodningsschemat	  till	  att	  
analysera	  engagemanget	  i	  chatten	  bör	  detta	  omformas.	  Som	  jag	  tidigare	  nämnt	  så	  kunde	  gick	  det	  att	  
tillskriva	  värdet	  4	  till	  väldigt	  många	  yttranden.	  Kodningsschemat	  bör	  kanske	  delas	  upp	  i	  fler	  steg	  så	  
att	  detta	  problem	  undviks,	  se	  metoddiskussion.	  

Användares	  prestation	  i	  spelet	  beroende	  på	  användares	  kön	  visade	  nästan	  signifikanta	  skillnader.	  Det	  
skulle	  vara	  intressant	  att	  se	  om	  skillnaden	  skulle	  vara	  signifikant	  om	  det	  var	  en	  större	  grupp	  detta	  
testades	  på.	  Då	  skulle	  man	  också	  kunna	  se	  om	  detta	  hänger	  ihop	  med	  att	  de	  kvinnliga	  användarna	  
hade	  högre	  engagemang	  i	  spelet,	  att	  det	  då	  kan	  ha	  påverkat	  hur	  de	  presterat	  i	  spelet.	  

Det	  visade	  sig	  inte	  att	  de	  olika	  agenterna	  påverkade	  användarna	  på	  olika	  sätt.	  Denna	  aspekt	  skulle	  
man	  kunna	  utveckla	  vidare	  och	  se	  om	  feminina	  och	  maskulina	  vuxna	  agenter	  påverkar	  användarnas	  
prestation	  och	  engagemang	  i	  spelet	  till	  olika	  grad.	  Det	  vore	  också	  intressant	  att	  göra	  detta	  under	  en	  
längre	  tid	  kanske	  att	  användarna	  får	  använda	  sig	  av	  spelet	  en	  månad	  och	  så	  gör	  man	  tester	  före,	  
under	  och	  efter	  den	  tiden	  för	  att	  se	  hur	  framförallt	  prestationen	  har	  utvecklats.	  Detta	  skulle	  
möjligtvis	  göra	  att	  användarna	  inte	  påverkar	  varandra	  lika	  mycket	  då	  det	  blir	  en	  mer	  naturlig	  
situation	  för	  dem	  att	  använda	  spelet	  i	  den	  normala	  undervisningen	  istället	  för	  att	  de	  deltar	  i	  en	  
undersökning.	  
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