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Introduktion 
En aktuell samhällsfråga idag angående      

den tekniska utvecklingen är artificiell     
intelligens (AI). Försöken att uppnå bättre      
AI har enligt Bengio (2009) lett till       
utveckling av lärande algoritmer (eng:     
learning algorithms), alltså algoritmer som     
använder feedback och tränas för att bli       
bättre på att uppvisa intelligens. ELIZA      
anses vara det första systemet som      
konverserar med naturligt språk som     
gränssnitt, vilket Kerly, Hall och Bull (2006)       
kallar för en chattbot. Efter hand så har        
chattbottar med olika syften och allt större       
komplexitet skapats, såsom Lingubot som     
även analyserar input-meningars   
grammatiska uppbyggnad och därmed    
hanterar naturligt språk med större framgång      
än ELIZA. 

Det råder idag delade meningar om      
användandet av tekniska hjälpmedel inom     
utbildning (Mango, 2015). Däremot har     
Mango (2015) visat att tekniska hjälpmedel,      
i form av iPads, inom utbildning har gett        
goda effekter på elevers engagemang och      
därmed kunskapsinlärning. Vissa anser    
därmed att AI kan möjliggöra lärande genom       
att enkelt anpassa sig efter varje individs       
behov och göra det intressant att vidare       
undersöka effekterna som AI har på lärande       
(Woolf et al., 2013). Vi utforskar detta       
vidare genom att implementera chattbottar i      
en begränsad del av Historiens väktare som       
är ett digitalt läromedel med pedagogiska      
agenter. Första steget i implementationen är      

att fatta ett beslut om vilken typ av chattbot         
ska implementeras. Detta då chattbottars     
personlighet visats påverka användarens    
uppfattning och attityd gentemot chattbotten     
därför blir chattbottens konversationsstil    
viktig. Catrin Norrby (2014) beskriver två      
olika konversationsstilar, nämligen närhets-    
och engagemangsstilen, samt respekt- och     
hänsynsstilen. Dessa två stilar benämns     
fortsatt i rapporten som informellt språk      
respektive formellt språk, eftersom de enligt      
Norrby (2014) tenderar att uppstå i      
vardagliga informella interaktioner   
respektive formella interaktioner. 

I vår studie kommer två olika versioner       
av chattbottar att skapas utifrån denna      
uppdelning. Variationens påverkan på    
användare skall studeras utifrån ett antal      
aspekter genom ett pilotexperiment.    
Eftersom chattbottarna med olika    
konversationsstilar implementeras i ett    
läromedel med inlärning som fokus, kommer      
vi att analysera användarnas inlärning     
utifrån interaktion med bottarna. För att      
avgöra användares attityder gentemot de     
olika bottarna kommer vi att studera      
skillnader i användarnas upplevelser efter     
interaktion. Slutligen skall engagemanget i     
interaktionerna studeras och jämföras,    
eftersom det är en indikation på inlärning       
(Mango, 2015).  
Syfte 

Syftet med studien är att utforma,      
implementera och utvärdera två chattbottar     
med olika konversationsstil i ett digitalt      



läromedel. Dessa ska sedan testas i ett       
pilot-experiment för att utforska den     
lingvistiska utformningens påverkan på    
elevers inlärning, engagemang och    
upplevelse utifrån interaktion med    
chattbottarna. 
Problemformulering 
- Hur kan man gå tillväga för att utforma        

och implementera två chattbottar med     
informell respektive formell samtalsstil i     
ett digitalt läromedel om historia? 

- Hur skiljer sig användares engagemang,     
kunskapsinlärning och upplevelser vid    
pedagogisk interaktion med två    
chattbottar med olika samtalsstilar? 

 
Teoretisk bakgrund 

Skönvall (2018) beskriver läromedlet    
Historiens väktare, vilket går ut på att       
användaren får besöka olika historiska     
platser där hen får träffa en historisk person        
och lära sig saker om dennes liv och        
uppfinningar. Användaren får sedan    
kontrollera sina kunskaper i form av en       
uppgift i ett klassrum. I läromedlet får       
användaren träffa fem olika personer, varav      
en är Isaac Newton som är fokus i vårt         
projekt.  

Läromedlet är utvecklat i JavaScript, på      
en plattform som är anpassad för att bygga        
webb- och mobilapplikationer vid namn     
Meteor (Skönvall, 2018). Implementationen    
av läromedlet bygger på en     
inlärningsstrategi som kallas begreppskartor. 
AI inom utbildning 

När lärande appliceras i digitala miljöer      
hävdar Woolf et al. (2013) att AI kan        
fungera som ett verktyg för att upprätthålla       
processerna som påverkar lärande och i      
framtiden ersätta flera funktioner som idag      
fylls av lärare eller speciallärare. I en serie        
experiment drog Graesser (2016) slutsatsen     
att elever anser att det går lika bra att skriva          
frågor till en chattbot som att ställa samma        

frågor muntligt till en lärare, så länge       
innehållet är likvärdigt. 
Chattbottar 

För att chattbottar som bygger på      
mönstermatchning ska fungera bra ställer     
det stora krav på både utformningen av       
chattbotten, och även på den som interagerar       
med botten. För att botten ska kunna känna        
igen det användaren säger, måste någon del       
av uttalandet finnas specificerat hos botten      
för att mönstermatchningen ska kunna göra      
en matchning av mönstret, och sedan göra       
något med användarens input. Detta kräver      
att man som utvecklare har en bra bild av         
vad användarna kommer säga till botten, och       
kanske framför allt hur de kommer säga det.        
Även om mönstermatchningen främst    
handlar om att hitta nyckelord i det       
användaren skriver blir det, beroende på      
domän, snabbt mycket svårt att täcka in allt        
användaren kan tänkas skriva. Alla möjliga      
synonymer och böjningar av nyckelordet     
måste stå definierade för att en ska kunna        
täcka in alla möjliga matchningar. Om man       
också har i åtanke att detta förutsätter att        
användaren måste stava det som ska matchas       
korrekt, vilket barn ofta kan ha problem       
med, blir det omöjligt att täcka alla       
möjligheter. 

Dagens chattbottar som använder AI har      
enligt Masche och Le (2018) tre      
karakteristiska komponenter som bidrar till     
chattbottens funktionalitet; preprocessering,   
som tar hand om användarens input med       
tokenisering; Natural Language   
Understanding (NLU), som klassificerar det     
som användaren menar, alltså intents; och      
dialog manager, som styr chattbottens     
dialogflöde. 

Rasa är ett maskininlärningsbibliotek som     
tillhandahåller en rad verktyg för att skapa       
olika former av chattbottar (Rasa, 2019). De       
två viktigaste beståndsdelarna inom    
Rasa-ramverket är; Rasa-NLU, som plockar     
ut viktiga beståndsdelar ur det som      



användaren ger som input, som intents och       
entities (specifika entiteter); och    
RASA-Core, som tolkar vad användaren     
skrivit, sparar det tillstånd konversationen     
befinner sig i, väljer det mest passande       
svaret givet användarens input, samt sparar      
loggar från interaktionen. 
Dialog med pedagogiska chattbottar 
Genom att studera människa-människa    
interaktion kan vi bättre förstå samspelet      
mellan människa och datorer. När två      
personer pratar med varandra anpassar de      
språket till hur den andre talar och arbetar        
tillsammans fram ett ramverk för uttryck,      
termer och meningsbyggnader. Denna    
adaptiva process saknas vid interaktion med      
en dator eftersom datorn inte anpassar sitt       
språk. Det gör att människan i en sådan        
dialog snarare anpassar sitt språk efter vad       
denne tror vara datorns lingvistiska     
begränsningar (Bell, 2003). 
Formellt språk är förknippat med respekt      
och hänsynsstilen (Norrby, 2014). Det     
karaktäriseras av formella artighetsmarkörer    
och garderingar för att visa hänsyn mot       
andra i konversationen. Det förekommer     
längre pauser och deltagarna låter varandra      
tala till punkt. I kontrast till det formella        
språket karaktäriseras det informella språket     
av mer slangord, snabba turer, korta      
yttranden och tillit till implicit förståelse      
mellan deltagarna (Norrby, 2014). 
Engagemang är en viktigt komponent i      
lärande och högre grad engagemang kan      
resultera i bättre inlärning (Mango, 2015).      
Engagemang går att studera på ett      
lingvistiskt plan genom linguistic style     
matching vilket innebär att mer engagerade      
deltagare tenderar att anpassa sitt språk efter       
varandra till en högre grad (Niederhoffer &       
Pennebaker, 2002). Även initiativförmåga    
skulle kunna ses som ett mått på deltagarnas        
engagemang i dialogen. 
 
 

Metod 
Studiens metod är främst uppdelad i      

utformningen och implementeringen av    
chattbottarna, samt testning av bottarna i ett       
experiment. 
Material 
Den anpassade versionen av Historiens     
väktare som vi testat i detta projekt är        
påtagligt mer begränsad än den ursprungliga      
versionen. Detta innebär att användaren     
endast kan röra sig mellan klassrummet,      
tidsmaskinen och Newtons hem, och ingen      
annan historisk person kan besökas. En      
annan anpassning vi gjorde är att testen, i        
form av multiple choice-frågor, genomförs     
både innan och efter besöket hos Newton. Vi        
har även implementerat två olika chattbottar      
som kommunikationsform mellan Newton    
och användaren. Bottarna implementerades    
inom ramverket Rasa, vilket är ett populärt       
chattbot-ramverk med öppen källkod.  

Inom Rasa struktureras språklig data på      
tre olika sätt, genom intents, actions och       
stories. Intents klassificeras som intentionen     
av den input användaren ger chattbotten,      
actions är de handlingar som ska ske när ett         
visst intent upptäcks, och stories är det som        
definierar vilket intent som ska leda till en        
specifik action. För att göra de båda bottarna        
så lika som möjligt användes samma intents       
och träningsfraser, vilket gjorde att de      
bottarna hade samma kapacitet att känna      
igen användarens input. Skillnaden mellan     
dem var de stories och actions knutna till        
varje bot, för att kunna ge dem sina formella         
respektive informella språkliga profiler.  

Som grund för intentklassificeringen i     
Rasa-NLU ligger ett neuralt nätverk som      
tränas på språklig data. Inom ramen för       
denna chattbot användes tensorflow    
embeddings, vilket innebär att de     
ordvektorer som används i träningen endast      
bygger på den träningsdata som ligger till       
grund för varje intent. Som följd fick detta        
att vi genom konstruktionen av     



träningsfraserna kunde avgränsa bottens    
språkliga kompetens till att enbart inbegripa      
det som är relevant för läromedlet Historiens       
Väktare.  

Genom att modifiera källkoden till     
Historens Väktare kunde vi byta ut den       
nuvarande stängda dialogen med Newton     
mot en öppen dialog med en av våra två         
chattbottar. Loggarna efter konversationerna    
med de båda chattbottarna sparades     
kontinuerligt i en lokal databas för vidare       
analys. 

Vi gjorde en enkät genom Google forms        
för att ta reda på deltagarnas upplevelse av        
konversationen med bottarna. Enkäten    
bestod av 9 frågor med en femgradig skala        
där varje grad representerades av en emoji.  
Experiment 
Det utfördes ett pilottest med fyra deltagare       
för att lokalisera möjliga felkällor inför      
experimentet.  

Deltagarna som medverkade i    
experimentet var 21 stycken, 10-12 år gamla       
mellanstadieelever på en privatskola i en      
medelstor svensk stad. Tre av deltagarna      
exkluderades ur resultatet på grund av låg       
läsförmåga och för få skrivna turer med       
chattbotten. Tio stycken av deltagarna     
chattade med den informella botten och åtta       
stycken chattade med den formella botten.      
Experimentet utfördes under en timme i      
deltagarnas klassrum. På plats, tillsammans     
med deltagarna, var sex stycken     
experimentledare och två pedagoger.    
Deltagarna använde sig av läsplattor (iPad      
Air) och loggade in med personliga inlogg       
på startsidan av Historiens Väktare.     
Deltagarna ledsagades genom läromedlet via     
en dator kopplad till en projektor. De       
vägleddes till pre-testet och ombads att      
enbart svara på de påståenden som de var        
säkra på. Därefter fick de chatta med       
chattbotten Newton i 7-10 minuter. Detta      
berodde på hur snabba de var med att        
komma igång med chattandet. När tiden var       

ute fick de utföra samma test igen,       
post-testet. Experimentet avslutades med att     
deltagarna fick svara på en enkät om deras        
upplevelse av boten. 
Analys 
Analysen gjordes utifrån resultaten från     
pre-och posttesten samt deltagarnas    
skattning av sin upplevelse av botten i en        
enkät. Deltagarnas svar från pre- och      
posttest sparades i JSON-format i databasen      
mLab och ett egenskrivet skript användes för       
att rätta testen samt koppla ihop svaren med        
rätt individs ID-nummer. I analysen av      
enkäten översattes svarsalternativen med    
smileysar till numerära värden för att      
möjliggöra en analys i SPSS. Chattloggarna      
analyserades utifrån hur formellt deltagarna     
samtalat med botten samt hur många initiativ       
de tagit i konversationen. En tur räknades       
som formell när den var syntaktiskt      
fullständig. För att en tur skulle räknas som        
ett initiativtagande behövde den lyfta ett nytt       
ämne i konversationen. Även bottens     
prestation undersöktes utifrån loggarna där     
vi räknade hur många gånger ett intent har        
klassificerats felaktigt av botten. Analysen     
av loggarna gjordes manuellt då de krävde       
att vi själva såg över loggarna. 

Statistiska resultat 
Ett oberoende t-test visade på att den       
informella gruppens genomsnittliga antal    
initiativ per yttrande, M = .62, SD = 0.13,         
och den formella gruppens, M = .66, SD =         
.23, inte skiljde sig signifikant, t(16) = -.45,        
p= .659.  

De deltagare som talade med den      
informella botten uttryckte sig formellt i M       
= .38, SD = 0.19, av turerna. De som talade          
med den formella botten uttryckte sig      
formellt i M = 0.60, SD = 0.26, av sina turer.           
Denna skillnad var dock inte signifikant,      
t(16) = -2.04,  p = .058. 

Det fanns en signifikant förbättring från      
pre till post-test för båda grupper      
tillsammans, t(17) = -3.152, p = .003. I        



pre-testet fick deltagare M = 1.94 poäng, SD        
= 1.66 och i post-testet M = 3.56 poäng, SD          
= 1.62. Den informella gruppen enskilt fick       
M = 1.60, SD = 1.43 på pre-test och sedan          
M = 3.50, SD = 1.43, en signifikant skillnad         
t(9) = -3.767, p = .004. Den formella        
gruppens skillnad mellan pre-och post-test     
var inte signifikant, t(7) = -1.49, p = .18. På          
pre-test fick formella gruppen M = 2.38       
poäng, SD = 1.92, och på post-test M = 3.63          
poäng, SD = 1.92. Den informella gruppens       
poängförbättring mellan pre-och post-test    
låg på M = 1.90, SD = 1.6, medan den          
formella gruppens förbättring var M = 1.25,       
SD = 2.38. Skillnaden i förbättring mellan       
grupperna var dock inte signifikant,  p = 0.5.  

Den informella botten rankades högre i       
upplevelse för 7 av de 9 frågorna.       
Skillnaderna var dock inte signifikanta för      
någon av de nio frågorna.  

Chattbottens accuracy för   
intentklassificering låg under experimentet    
på 72.5%. Fallback var det intent botten       
hade störst problem med att använda      
korrekt. Confirm och thank_you är exempel      
på intents som klassificerades korrekt 100%      
av gångerna.  

Kvalitativa resultat 
Vid analysen av loggar hittades fynd i hur 
eleverna tycktes samtala med botten. 
Lokaliserade ämnen som vi anser vara 
intressanta för vidare forskning är common 
ground, förväntan på antal turer för 
användare och bot samt att avsluta ett 
samtal. Vi hittade även tydliga exempel på 
utdrag då användaren anpassat sitt språk 
efter chattbottens samt exempel på vad som 
kan ske vi missförstånd. 

Metoddiskussion 
Gällande träningsdatan för bottarna så     

kan tensorflow embeddings vara till stor      
fördel gentemot en modell baserad på      
förtränade ordvektorer, då språket barn     
använder förmodligen skiljer sig en hel del       
från korpusen i den förtränade modellen. En       

konsekvens av detta är dock att man som        
utvecklare själv behöver förutse vad barnen      
kan tänkas säga vilket både är tidskrävande       
och svårt. 

Experimentet genomfördes utan några    
större komplikationer och alla deltagarna     
kunde utföra experimentet på plats. Dock      
var antalet deltagare på plats endast 21 av 28         
stycken vilket skadade experimentets design     
och gjorde generalisering och signifikans     
svårt att uppnå. 

En del samtal barnen emellan kan under       
experimentets gång ha påverkat svaren i pre-       
och post-testet samt i upplevelseenkäten.     
Även tillgången till andra program på      
iPadsen kan ha haft implikationer på      
resultatet. Experimentledarnas uppsyn   
komplicerades av att alla deltagare utförde      
experimentet samtidigt. En deltagare i taget i       
mer isolerad miljö hade varit att föredra för        
att begränsa ovidkommande variabler. 

Implementationen förtestades på   
studenter, vilka skiljde sig mycket från den       
tänkta målgruppen och gjorde att eventuella      
stavfel en mellanstadieelev kan tänkas göra      
inte upptäcktes förrän efter experimentet. 

En annan komplikation för experimentet     
var rutinerna i klassrummet. Utdelning av      
inlogg, ipads och problem med inloggning      
tog längre tid än befarat och begränsade       
tiden barnen kunde konversera med bottarna. 

Skillnaden mellan två konversationsstilar    
var svåranalyserad och att fokusera på      
endast en typ av bot gentemot originalspelet       
kanske hade varit att föredra. 

RASA lämpar sig bäst för kundtjänst och       
uppgiftsorienterat samtal och visade sig     
svagare för konversationer av bredare     
karaktär. Finjusteringar kunde kanske gjort     
bottarna bättre, men på grund av den       
begränsade arbetstiden hanns det inte med. 

Resultatdiskussion 
Frågeställningen huruvida inlärning   

skiljer sig mellan grupperna kunde inte      
besvaras utifrån experimentet. Gruppen som     



helhet presterade bättre på post-test     
gentemot pre-test så någon form av inlärning       
skedde. Den informella gruppen hade en      
signifikant förbättring. Den formella    
gruppen hade bättre snitt i post-test gentemot       
pre-test men skillnaden var inte signifikant.      
Testerna visade att den informella gruppen      
hade i snitt större förbättring än den       
formella, men det låga antalet deltagare      
gjorde resultatet icke-signifikant. 
Deltagarna som chattade med den formella      
botten hade ett högre snitt i hur formellt        
språk de använde. Skillnaden mellan     
grupperna med hänsyn till formellt     
språkbruk var inte signifikant (p=.058), men      
nära nog för att ses som en intressant punkt         
att undersöka i framtiden. 

Den informella botten fick i     
enkätundersökningen högre snitt på sju av      
nio frågor men det låga deltagarantalet      
gjorde skillnaden mellan grupperna inte     
signifikant. 
Botten hade en accuracy på 72.5% och är        
enligt oss ett gott resultat. Den förstod       
deltagarna i hög grad trots stavfel och dålig        
meningsbyggnad. Fallback-intentet hade vi    
gärna sett haft en högre precision. Detta       
skulle kunna testas genom att ändra      
konfidens-gränsvärdet. 
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