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Sammanfattning	  
K2D2 (Kunskap & Kompetens: Digitala Dialoger) är ett projekt som syftar till att stimulera kunskapsutveckling 
och skapa diskussion kring de pedagogiska möjligheterna med virtuella karaktärer. I projektet används en 
virtuell lärmiljö bestående av ett mattespel, en lärande agent samt en chatt med agenten. Den tänkta användaren 
är i åldern 12 -14 år. Arbetet som presenteras i den här rapporten syftar till att undersöka hur personlighet skulle 
kunna uttryckas i skriven dialog med en sådan virtuell agent. Undersökningen har genomförts genom en 
kombination av empiriska studier, litteraturstudier samt implementering och testning av en prototyp av agenten. 
Arbetet visar att målgruppen främst vill att personligheten hos agenten ska vara utåtriktad och medgörlig för att 
den ska vara rolig att prata med. Vid en första utvärdering visade det sig att användarnas uppfattning av agentens 
personlighet inte var enhetlig. Detta tolkade vi som att agenten inte uttryckte någon bestämd personlighet. I en 
nyare version som framtagits i projektet har uppfattningen av agentens personlighet blivit mer enhetlig och 
bestämd. Användarnas uppfattning om agentens personlighet har dessutom närmat sig uppfattningen av hur en 
person som är rolig att prata med är. 

	  
Inledning	  
K2D2 (Kunskap & Kompetens: Digitala 
Dialoger) är ett forskningsprojekt som syftar 
till att stimulera kunskapsutveckling och skapa 
diskussion kring de pedagogiska möjligheterna 
med virtuella karaktärer. Målet med projektet 
är att ta reda på hur man på bästa sätt kan dra 
nytta av digitala karaktärer i pedagogiska 
sammanhang. Projektet är tvärvetenskapligt 
och drivs av forskare vid Linköpings 
universitet och Lunds universitet. Inom K2D2 
används en virtuell lärmiljö bestående av ett 
mattespel, en lärande agent samt en chatt med 
agenten.	  

Spelet går ut på att användaren ska lära sig 
hantera decimalpositionssystemet och utgår 
från de pedagogiska grundidéerna att man lär 
sig genom att lära ut och genom samtal. I 
spelet ställer agenten, som heter Kim, frågor 
till användaren som handlar om hur denne löst 
uppgiften. Den tänkta användaren är en 
högstadieelev i åldern 12-14 år. För att öka 
användarens motivation och göra spelet 
roligare ska det i den nya versionen av spelet 

ges möjlighet till skriven dialog med agenten 
Kim. Det ska gå att prata med agenten om 
skola och matte men också om till exempel 
fritidsaktiviteter, intressen och personlig 
information. Syftet med vårt bidrag till K2D2 
är att undersöka hur personlighet skulle kunna 
uttryckas i skriven dialog med en 
konverserande virtuell agent. I den här 
rapporten använder vi begreppen skriven 
dialog och chatt utbytbart. Vi ser dialogformen 
chatt som en hybrid av skrivet och talat språk. 

Reeves & Nass (1996) beskriver den 
vanligt förekommande modellen the Big 
Five som innehåller personlighetstyper 
som anses ge den bästa beskrivningen av 
människans personlighet. Även om alla 
typer är viktiga för att avgöra vilken 
personlighet någon har är de typer som kallas 
utåtriktad och medgörlighet de som säger mest 
om en person. De andra tre kallas 
känslomässig stabilitet, prestationsvilja och 
öppenhet för erfarenheter. Med beskrivande 
ord, personlighetsdrag, går det att avgöra vilka 



personlighetstyper som utgör en människas 
personlighet. 

Metod	  
Genom hela projektet använder vi ett 
tvärvetenskapligt angreppssätt, där främst 
datavetenskapliga och psykologiska metoder 
tillämpas. Inom projektet arbetar vi parallellt 
inom två olika spår, implementation och 
testning av agentens dialog och empiriska 
undersökningar av upplevd personlighet hos 
agenten. 

K2D2 samarbetar med en högstadieskola, 
där frivilliga elever från årskurs 7 och 8 
deltar i projektets undersökningar. Vi 
arbetar iterativt med implementering och 
testning av agenten. Två iterationer genomförs, 
där den insamlade empirin under iteration 1 
ligger till grund för dialoganalys och 
utveckling av agenten under iteration 2. 
Empiriska undersökningar av personlighet sker 
genom enkäter och fokusgruppsdiskussioner 
med elever i åldern 12-14 år. Vi undersöker 
både hur agentens personlighet uppfattas och 
uppfattningar av hur en person som anses rolig 
att prata med är.  

Det finns flera verktyg utvecklade för att mäta 
personlighetstyperna i the Big Five. Mairesse 
& Walker (2009) använde TIPI-testet för att 
utvärdera om önskad personlighet framträdde 
hos de textsträngar som en konversationsagent 
genererade. Testet består av tio påståenden 
innehållandes två personlighetsdrag från varje 
personlighetstyp. Deltagarna ska på en 
sjugradig skala uppskatta vilka 
personlighetsdrag de själva eller någon annan 
har. I skalan motsvarar 1 ”instämmer inte alls” 
och 7 ”instämmer helt”.  

Iteration	  1	  
Agenten i K2D2-projektets mattespel fanns 
redan innan vårt projekt tog sin början och 
agentens kunskapsbas var implementerad i 
AIML. AIML (Artificial Intelligence Mark-up 

Language) är ett märkspråk baserat på XML 
(eXtensible Mark-up Language) med syftet att 
kunna skapa virtuella agenter kapabla att 
kommunicera med naturligt språk. Det fanns 
även en persona framtagen för agenten som 
kortfattat beskriver dess intressen och attityder. 

I den första iterationen undersökte vi hur 
användarna uppfattade Kims personlighet och 
hur de uppfattade personligheten i Kims redan 
framtagna persona. Vi ville undersöka om och 
hur dessa uppfattningar skiljde sig åt. För att ta 
reda på detta använde vi oss av ett TIPI-test. Vi 
ville även ta reda på hur användarens 
upplevelse av att chatta med Kim korrelerade 
med deras uppfattning av Kims personlighet. 
För att kunna analysera försöksdeltagarnas 
dialoger med Kim sparades loggar av dessa. 

Iteration 1 visade att Kim inte uttryckte någon 
personlighet överhuvudtaget. Den visade också 
att de försöksdeltagare som ansåg att Kim 
uttryckte någon personlighetstyp gillade att 
prata med Kim. Resultaten i iteration 1 pekade 
på att vi måste undersöka hur en personlighet 
bör vara för att den ska vara rolig att chatta 
med och gillas av så många som möjligt. 
Dessutom indikerade iteration 1 att vi måste 
undersöka om den framtagna personan speglar 
en personlighet som var rolig att chatta med 
och som gillas av så många som möjligt, eller 
om den bör förändras. 

Fokusgruppsdiskussion	  
Fokusgruppsdiskussionerna syftade till att ta 
reda på hur agentens personlighet bör vara för 
att den ska uppfattas som rolig att prata med 
och för att den ska uppskattas av så många som 
möjligt. Som komplement till diskussionerna 
använde vi oss av ett TIPI-test designat att 
mäta hur en person som är rolig att prata med 
är. Av fokusgruppsdiskussionen framgick att 
resultaten från fokusgruppsdiskussionen och 
TIPI-testet inte var helt lika, men det visade 
ändå att utåtriktad och medgörlighet var de 
viktigaste personlighetstyper agenten bör ha. 



Iteration	  2	  
De dialoger som samlats in från iteration 1 
användes som underlag för att utöka och 
förbättra dialogen under iteration 2. Främsta 
fokus låg på att få den virtuella agenten att 
kunna prata om ett större antal ämnen och göra 
färre misstag. Att lägga till fler ämnen 
prioriterades före att ge agenten en 
personlighet och detta gjordes för att det fanns 
för stora brister i den redan existerande 
agenten. Vi ville att agenten skulle ta mer 
initiativ och styra dialogen i större 
utsträckning. Vidare ville vi undersöka hur 
spelet, chatten och Kims personlighet 
uppfattades för att ta reda på om och hur vi 
lyckats förändra upplevelsen av Kim sedan 
första iterationen. Vi undersökte även hur 
påståendena i TIPI-testet korrelerade med 
användarens upplevelse av att chatta med Kim. 

Resultaten från iteration 2 visade att 
uppfattningen av Kims personlighet närmat sig 
uppfattningen av hur en person som är rolig att 
chatta med är. Det visade sig också att 
försöksdeltagarnas uppfattning av Kims 
personlighetstyper nu var mer lika varandras. 

Personlighet	  uttryckt	  i	  språk	  
I detta kapitel tas upp hur de olika 
personlighetstyperna uttrycks i talat och skrivet 
språk. Resultatet från ett urval av studier 
redovisas. 

Mairesse et al. (2007) presenterar hur 
personlighetstyperna i the Big Five kan kännas 
igen i såväl text som talat språk. En slutsats 
som Mairesse et al. (2007)  drar är att de 
personlighetstyper som är lättast att upptäcka i 
talat språk är utåtriktad följt av känslomässig 
stabilitet och prestationsvilja. I skrivet språk är 
det lättast att upptäcka öppenhet för 
erfarenheter. I artikeln tas även upp att 
medgörliga personer oftare använder positivt 
laddade ord än negativt laddade då de talar om 
känslor. Medgörliga personer använder också 
färre artiklar än omedgörliga. 

Gill & Oberlander (2003) undersöker hur 
personlighetstypen utåtriktad påverkar 
människors språkproduktion i e-post. 
Resultaten visar att icke utåtriktade personer 
kvantifierar det de säger med uttryck som 
exempelvis: en del, en av, alla och många. De 
använder även pronomen i första person 
singular mer än utåtriktade. Utåtriktade 
personer använder färre negationer än icke 
utåtriktade och framstår som mer självsäkra, 
vilket åskådliggörs av att de oftare säger ska än 
borde. Utåtriktade och icke utåtriktade skiljer 
sig åt i användandet av konjunktioner. Icke 
utåtriktade använder oftare konjunktionerna 
och och men medan utåtriktade oftare 
använder konjunktionen som. Slutligen visade 
studien att utåtriktade personer producerar 
texter med fler ord än vad icke utåtriktade gör. 

Diskussion	  
Iteration 1 gav resultatet att agenten inte 
uttryckte någon personlighet. Vi tolkade 
resultaten som att agenten behövde uttrycka 
någon personlighetstyp för att uppfattas som 
rolig att prata med, vi visste däremot inte 
vilken personlighetstyp. I fokusgrupps-
diskussionerna visade det sig att agenten 
främst borde vara utåtriktad och medgörlig. 

Resultaten från iteration 2 visade att agentens 
personlighetstyper närmat sig uppfattningen 
av hur personlighetstyperna hos en person 
som är rolig att prata med är. Störst förändring 
har skett på personlighetstyperna utåtriktad 
och medgörlig, de två personlighetstyper 
försöksdeltagarna ansåg att agenten borde 
uttrycka. Vi drar slutsatsen att uppfattningen 
av agentens personlighetstyper har blivit 
enhetligare under arbetets gång. Detta grundar 
vi på att standardavvikelsen för varje 
påstående i TIPI-testet har minskat mellan 
iteration 1 och 2.  

Vid testningen i iteration 2 kunde agenten ta 
mer initiativ genom att ställa fler frågor. 
Agenten kunde även förstå fler formuleringar 
av samma fråga. Detta kan ligga till grund för 



att agenten uppfattades som mer utåtriktad 
och medgörlig. Att agenten har en större 
kunskapsbas och kan prata om fler ämnen har 
gjort att användarna i högre utsträckning 
tillskriver agenten en personlighet. Detta trots 
att fokus inte lagts på att implementera någon 
personlighet. 

Försöksdeltagarna ansåg att agenten blivit 
roligare att prata med, att de hade fler ämnen 
att prata med agenten om och att det kändes 
naturligare att prata med agenten. Vi tror att 
detta beror på utökandet av kunskapsbasen 
samt att agenten var mer initiativtagande. 
Därför tror vi att ytterligare förbättring av 
upplevelsen av att chatta med agenten skulle 
kunna uppnås genom mer utökning av 
kunskapsbasen, utveckling av dialogstrategier 
samt implementering av personlighet. 

Vi anser att funktionaliteten i AIML lämpar sig 
för att implementera konverserande virtuella 
agenter men understryker vikten av en stor 
kunskapsbas. Det är enligt oss viktigt att 
överkomma begränsningen att AIML endast 
hanterar det senaste yttrandet i historiken. Vi 
menar att hjälpmedel utanför AIML kan 
förbättra implementeringen samt minska 
tidskrävande arbete. 

Vårt arbete ger en översikt över vad som 
behöver göras fortsättningsvis i K2D2-
projektet för att agenten ska uppfattas uttrycka 
en önskad personlighet. Det första som bör 
göras är att utöka kunskapsbasen samt 
implementera uttryck av personlighetstyperna 
utåtriktad och medgörlighet. 

Agentens personlighet skulle kunna 
manipuleras genom att ändra agentens output 
med avseende på exempelvis ordval och 
meningsbyggnad. Vi tror att det vore roligt för 
användaren att i spelet kunna välja från ett 
utbud av agenter med olika personligheter. 
Agenter med olika personligheter skulle kunna 
implementeras till framtida undersökningar. 
Experiment skulle då kunna utföras för att 

undersöka vilken effekt agentens olika 
personlighetstyper har för inlärningen. 
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