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Sammanfattning 

I matematikspelet Brick Game används en conversational pedagogical agent eftersom det har visat sig att elever 

kräver mer variation för att inte bli uttråkade. Tanken med agenten och den fria chatten som pågår mellan 

spelomgångarna är att eleverna ska få en rast; att det ska minska den negativa attityden till matematik och öka 

motivationen hos eleverna. Agenten som finns idag har en del brister och som ett första steg till en bättre dialog 

har denna studie undersökt vad som orsakar frustration i dialogen, hur frustration kan mätas i textbaserade 

dialoger och hur frustrationen påverkar användarens beteende i chatten. Detta har undersökts med hjälp av 

självskattning och emotionsdetektion utifrån ansiktsuttryck. Resultat pekar på att det framförallt är oförståelse 

och upprepningar hos den pedagogiska agenten som leder till frustration och detta kan leda till ett minskat 

engagemang till att chatta med agenten. Det pekar också på att man möjligen skulle kunna använda engagemang 

för att upptäcka frustration. 

 
Inledning 

Hur känslor upplevs, kontrolleras och yttras är 

en viktig del av mänsklig kommunikation, som 

formar vardagen hos alla människor. De som 

läser en text försöker tolka vilka känslor som 

författaren menar att uttrycka och hur bra en 

person kontrollerar och uttrycker sina känslor 

avgör hur andra upplever den. Att lära sig 

kontrollera känslor är en livslång process som 

börjar tidigt (Picard, 1997). 
 

Målet med projektet Kunskap & Kompetens, 

Digitala Dialoger (K2D2) är att göra ett 

matematikspel med tillhörande chatt för 

grundskolan. Spelet heter Brick Game och ska 

fungera som en trygg lärmiljö för barn där de 

kan förfina sina matematikfärdigheter och 

chatta med en conversational pedagogical 

agent (CPA). Här används ordet agent för 

program i datorsammanhang som självständigt 

kan svara på frågor och fatta beslut genom 

användning av specifika regler och som kan 

utföra ett tilldelat uppdrag (agent, 2011-05-29). 

Ett sätt att få en mer naturlig kommunikation 

mellan agenten och användaren är att försöka 

få agenten att förstå känslor och anpassa sig till 

användaren. Att kunna minska frustration som 

användaren känner mot agenten är ett steg mot 

en mer naturlig dialog och för att göra det 

krävs det vetskap om hur och när den yttrar sig 

hos deltagarna. Det måste också kunna mätas, 

vilket är vad detta projekt ska försöka göra. 
 
Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka hur 

detektion av frustration går att utföra i en 

textbaserad dialog med en konverserande 

pedagogisk agent. 
 
Bakgrundsteori 
Programmet K2D2 innehåller två delar, en del 

där användarna själva får spela spelet Brick 

Game, och en del där de får chatta med en 

conversational pedagogical agent. I systemet 

används två CPA; en som används on-task 

under matematiksessionerna i spelet samt 
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ytterligare en som används för off-task-chatten. 

On-task-agenten ska läras upp av användaren 

medan off-task-agenten används som en rast 

genom att låta användaren chatta med den om 

valfria ämnen (Gulz et al. 2011). Enligt 

Silvervarg och Jönsson (2011) ska agenten för 

off-task-chatten klara av flera saker så som att 

ställa och svara på generella uttalanden, frågor 

och följdfrågor. 

 

 
Figur 1: On-taskinteraktion med agenten, där 

användaren lär upp denna. 
 

Syftet med off-task-chatten är att eleverna ska 

få större variation och hindra dem från att 

tröttna, vilket följer studien av Bickmore; att 

den här åldersgruppen kräver mer omväxlande 

aktiviteter för att inte bli uttråkade. Vidare är 

syftet med agenten att den ska öka 

motivationen och engagemanget hos eleverna 

så att negativ attityd till matematik minskar. 

För att agenten ska kunna hjälpa elever med 

detta så krävs det att det finns tillit mellan 

agenten och eleverna. Bickmore (2003) har 

visat att småprat och conversational 

storytelling kan leda till sådan tillit.  
 
Metod 

20 elever i årskurs 7-8 från en skola i 
Östergötland medverkade i försöket och 

könsfördelningen var elva tjejer och nio killar. 

Samtliga elever hade godkänt i matematik samt 

hade god förståelse i det svenska språket. 

Försöket skedde på Linköpings Universitetet i 

grupper om fyra personer, där de fick spela 

spelet Brick Game samt chatta med dess agent, 

Eli. Först instruerades deltagarna i ett separat 

rum om försöket där de fick se en 

introduktionsfilm till spelet och att 

försöksledarna förklarade vad som väntades av 

dem. Deltagarna fick även veta mer gällande 

de etiska aspekterna som att all data som 

sparas är anonym och att de får avbryta 

försöket när de vill. En skattningsskala på fem 

steg till frågan ”Hur frustrerad känner du dig?” 

gicks igenom med exempel för steg ett, tre och 

fem. För steg ett på skalan fick de veta att det 

stämde ungefär med om man var lugn, glad 

och nöjd. Ungefär som det känns att chatta 

med en kompis. En trea på skalan innebar att 

deltagarna kände sig ganska frustrerade, det 

kunde till exempel vara något i chatten som 

gjorde att det blev jobbigt, men att det 

fortfarande kändes ganska okej att chatta. En 

femma på skalan innebar att det var mycket 

problem och att allt kändes helt hopplöst. 

 
Chattsessionerna var på fyra minuter per gång, 

och spel och chatt skedde om vartannat. 

Deltagarna chattade totalt tre gånger. Under 

sessionerna utförde deltagarna en kontinuerlig 

självskattning om hur frustrerade de kände sig. 

Detta skedde genom att popup-fönstret kom 

upp och låste underliggande fönster, med 

frågan ”Hur frustrerad känner du dig?”. 
Popup-fönstret förekom dels på bestämda 

tider; en precis i början samt en vid varje 

minutstreck, och dels slumpat. Slumpningen 

skedde vid ett minst antal yttranden, från 

deltagare och agent, och berodde även av tiden 

sedan senaste självskattningen. Det kortaste 

tidsintervallet mellan självskattnignarna blev 

15 sekunder eller efter 5-7 par yttranden. En 

deltagare skattade sin frustration mellan 5-7 

gånger per chattsession. Totalt tog försöket 

cirka en timme. Slutligen fick deltagarna svara 

på en enkät. Frågorna var i huvudsak slutna 

med strukturerade svarsalternativ för att lättare 

kunna samla in och använda data från enkäten. 

Frågorna besvarades på en skala 1-5 och “vet 

ej” samt en fråga som hade tre olika 

valmöjligheter. En öppen fråga var även 

inkluderad, där var svarsalternativet 

ostrukturerat och deltagarna fick med egna ord 

svara på frågan. 
 
För att kunna svara på vad som orsakar 

frustration i chatten och hur frustration kan 

mätas skapades ett kodningsschema för att 

undersöka om oförståelse och upprepningar 

hos agenten ger upphov till frustration. 

Kodningsschemat gav varje oförståelse hos 

agenten 1 i värde. En oförståelse hos agenten 

uttrycktes till exempel ”jag fattar inte, fråga 

något annat”. En upprepning var till exempel 

om agenten försökte börja ett nytt samtalsämne 
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som redan hade tagits upp, då fick denna 1 i 

värde. Om det kom två upprepningar i rad fick 

första upprepningen 1 i värde och nästa fick 2, 

värdet steg för varje upprepning. Deras värden 

sträckte sig över loggarna och nollställdes ej. 

Oförståelserna fick en gräns på två minuter för 

hur länge tidigare värden skulle påverka 

senare. Dessa nollställdes i varje ny logg. 

Exempelvis: om en oförståelse kom vid 0:32, 

en vid 0:55, en vid 1:11, en vid 2:02 och en vid 

2:33 skulle de få värdena 1, 2, 3, 4 och 4. 

Oförståelse 1 lades ihop med oförståelse 2, 3 

och 4 men eftersom det var mer än två minuter 

mellan 1 och 5 lades bara oförståelse 2, 3, 4 

och 5 ihop och inte 1. Anledningen till att 

oförståelserna nollställdes varannan minut 

baseras på att känslor högst varar ett par 

minuter utan upprepning av känslans orsak 

(Picard, 1997).  

 

I undersökningen om hur frustration påverkar 

användarens beteende i chatten, användes ett 

kodningschema, tidigare använt av Tärning et 

al. (2011), för att undersöka engagemang hos 

deltagarna. Varje enskilt yttrande fick ett värde 

mellan 0-6 där 6 var väldigt engagerat och 0 

var helt oengagerat. Alla deltagare som hade 

åtminstone två loggar där 40% eller fler 

uttalanden ansågs engagerade, värde 5 eller 6, 

ingick i en grupp för högengagerade.  

 

För att ge svar åt hur textbaserad emotion 

skiljer sig från övriga sätt att visa emotioner, 

samt hur frustration kan mätas, analyserades 9 

personers ansikten utifrån FACS Action Units. 

Dessa Action Units kopplas sedan till känslor 

enligt The Speciffic Affect Coding System, 

förkortat SPAFF, (Coan och Gottman, 2007). 

För att sammanfatta alla Action Units som 

använts skapades en skala som gick från 1-5 

där 1 och 2 var för positiva känslor, 3 var 

neutral och 4 och 5 var negativa känslor. 1 och 

5 utgjorde en tydlig stark känsla medan 2 och 4 

utgjorde mindre starka känslor. Efter varje 

självskattning av frustration togs de använda 

Action Units medelvärde, pikvärdet och det 

senast skattade värdet utifrån skalan, ut för att 

sedan kunna jämföras med engagemang och 

självskattningen av frustration. 
 

Deltagarna delades upp i två grupper, eftersom 

kodad frustration utifrån ansiktsuttryck bara 

var tillgänglig på nio personer. Av dessa var 

fem deltagare tjejer och fyra var killar. Dessa 

nio kommer härefter att refereras till som 

Grupp 1 medan hela populationen kommer 

refereras till som Grupp 2. 

Alla korrelationsberäkningar gjordes med 

Spearmans rangkorrelation, då all data var på 

ordinalskalenivå. De värden som räknades ut 

var korrelation samt signifikans. 

 
Resultat och Diskussion 

Emotionsdetektionen utifrån ansiktsuttryck 

samt deltagarnas självskattning av hur 

frustrerade de kände sig jämfördes för att se 

hur väl de stämde överens. Där sågs en låg 

korrelation på 0,280. Förväntningar på en 

korrelation fanns från början då det enligt 

Cohn & Kande (2007) alltid existerar en 

korrelation mellan självskattning och 

ansiktsuttryck. 

 
Orsaken till att korrelationen inte blev högre 

kan vara på grund av flera anledningar. Bland 

annat kan den självskattning som gjordes av 

deltagarna bero på deras tolkning av begreppet 

frustration. Frustrationskodningen utifrån 

ansiktsuttryck kan även ha påverkat 

korrelationen, då den inte gjordes så exakt som 

en riktig SPAFF-kodning kräver. I den 

emotionsdetektion utifrån ansiktsuttryck som 

användes, SPAFF och FACS, tillämpades 

endast relevanta delar och inte alla 

emotionskodningar. För att kunna utläsa 

ansikten på detta sätt kräver även mycket 

träning (Coan & Gottman, 2007), vilket inte 

var genomförbart i denna studie. Då 

emotionsdetektion i ansiktsuttryck endast 

skulle användas som ett komplement ansågs 

det inte vara nödvändigt med en djupare 

kodning. Lika så har människor erfarenhet av 

att läsa av ansiktsuttryck vilket var ännu en 

anledning till att inte göra kodningen mer 

avancerad. 

 

Då det hittats en korrelation mellan agentens 

oförståelse och upprepningar med användarens 

frustration, samtidigt som enkäten pekar på 

just dessa saker som mest frustrerande är det 

troligt att dessa fel orsakar frustration. Känslor 

är viktiga för det sociala samspelet (Rolls, 

2005) och enligt studier av Hones (2006) beter 

sig människor ofta mot datorer som de gör med 

människor. Detta gör att det sociala 

samspelet mellan agenten och användaren 

skulle kunna jämföras med ett samspel mellan 
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två människor. Vanligtvis fungerar detta 

samspel människor emellan och om det uppstår 

problem löses de ofta lät men detta flyt saknas 

i konversationen med agenten i spelet. Detta 

skapar alltså hinder för användaren om denna 

är engagerad i att chatta med agenten, det 

sociala samspelet fungerar inte, och den 

upplevda frustrationen ökar. Detta stämmer 

överens med de teorier som nu är allmänt 

accepterade gällande frustration, att frustration 

är ett hinder på vägen till målet (Hone, 2006) 

samt att det kan ses som ett uttryck för 

försummelse av en belöning (Rolls, 2005). 
 
Agentens oförståelse och upprepningar visade 

sig korrelera med deltagarens självskattade 

frustration i grupp 2 men med ett 

korrelationsvärde på 0,146 är detta samband 

inte starkt. I grupp 1 korrelerar varken 

användarens frustrationsskattning eller den 

kodade frustrationen utifrån ansiktsuttryck mot 

agentens oförståelse och upprepningar. Om 

kodningschemat förfinades med till exempel 

hänsyn till starkare activation skulle resultat 

kunna bli bättre. Detta gör att enbart denna 

uppdelning inte räcker att använda framtaget 

kodningsschema för att svara på hur frustration 

uppstår och mäts utan att något ytterligare 

krävs. Däremot, om grupper skapas utifrån 

deltagarnas kodade engagemang framträder en 

korrelation inom både grupp 1 och 2. Bland de 

engagerade går det att se ett ganska klart 

mönster. Inom grupp 1 går att se en korrelation 

både i användarens frustrationsskattning och 

den kodade frustrationen utifrån ansiktsuttryck 

mot agentens oförståelse och upprepningar. 

Dessa ligger på 0,263 och 0,268. Inom grupp 2 

stärks korrelationsvärdena, som då höjer sig till 

0,177 från tidigare 0,146. Det skulle kunna 

förklaras med att det oengagerade inte bry sig 

lika mycket om oförståelser och upprepningar. 

De blir inte hindrade från målet, då det krävs 

ett visst engagemang för att ha ett mål och 

frustration uppkommer inte om målet inte 

hindras (Rolls, 2005). 

 
Bland de oengagerade gäller inte detta 

samband. På deltagarens självskattning av 

frustration kan inget samband ses, varken i 

grupp 1 eller 2. Däremot så går det att se att 

kodningen av frustration utifrån ansiktsuttryck 

i grupp 1 korrelerar negativt med agentens 

oförståelse och upprepningar. Resultatet pekar 

åt att agentens oförståelse och upprepningar 

spelar roll för användarens frustration, men 

bara om användaren är någorlunda engagerad. 

Att det inte stämmer lika väl för oengagerade 

individer skulle kunna förklaras med att dessa 

saknar ett lika tydligt mål att arbeta mot, och 

att de därför inte blir hindrade på samma sätt. 
 
Det går att se liknande tendenser mellan 

deltagarnas engagemang i chatten och deras 

frustration. Även här kan en svag korrelation 

ses mellan deltagarens självskattning av 

frustration och dennes engagemang i chatten 

inom grupp 2. I grupp 1 finns ingen korrelation 

mellan självskattning och engagemang, men 

det går att se ett samband mellan kodad 

frustration utifrån ansiktsuttryck och 

engagemang. 
 

När deltagarna delas in i en engagerad och en 

oengagerad grupp återfinns ett liknande 

mönster som för agentens oförståelse och 

upprepningar. Inom grupp 2 stärks 

korrelationen bland de engagerade och det går 

att se en korrelation mellan självskattning av 

frustration och engagemang i chatt bland de 

engagerade i grupp 1. Det är svagare 

korrelationer överlag än för agentens 

oförståelse och upprepningar. 

 
Bland de oengagerade går det heller inte att se 

några korrelationer mellan något av 

frustrationsvärdena och engagemang i chatten. 

Resultatet tyder på att det borde gå att läsa av 

deltagarnas frustration utifrån deras 

engagemang i chatten, men bara om 

engagemanget är någorlunda högt. När det väl 

har sjunkit för lågt verkar det inte längre gå att 

använda som mått. Frustrerade användare visar 

däremot upp en lägre grad av engagemang än 

icke-frustrerade användare. Det verkar troligt 

att ett visst engagemang visar på att 

användaren försöker hålla en dialog med 

agenten och när agenten då inte lever upp till 

de förväntningar på det sociala samspelet som 

Rolls (2005) beskriver så sjunker 

engagemanget. När dessa förväntningar inte 

uppfylls kan frustration uppstå. För de mycket 

oengagerade deltagarna gäller inte sambandet 

ovan. Det kan vara så att dessa inte längre 

försöker på samma sätt att få en dialog, och 

därför inte blir lika besvikna. Detta betyder att 

det fungerar mycket bättre på de som är 

engagerade och att mätningar inte fungerar på 

de som är helt oengagerade från början. 
 
Den textbaserade detektionen i projektet 



5 
 

handlade om att hitta oförståelse och 

upprepningar och sedan ge dessa ett värde som 

ökade då antalet av dessa steg. Andra 

detektioner som användes i projektet var inom 

ansiktsuttryck och självskattning. 

 
Inom grupp 1 fanns det ingen korrelation 

mellan frustrationssjälvskattning och den 

textbaserade detektionen av frustration. Inom 

samma grupp fanns det inte heller någon 

korrelation mellan den textbaserade 

detektionen av frustration och den detektionen 

som baserades på ansiktsuttryck. Däremot 

fanns det inom grupp 2 en korrelation mellan 

frustrationssjälvskattning och den textbaserade 

detektionen av frustration på 0,146. En 

anledning till att det inte blev någon 

korrelation mellan text och självskattning kan 

vara att texten var för vag för att koda. Om 

texterna hade varit utförligare och med mer 

kontextuell information så skulle den 

textbaserade detektionen kunna ha blivit mer 

korrekt eftersom det då skulle finnas mer 

information att använda. 

 
Mellan ansiktsuttryck och text fanns det en 

korrelation för de engagerade i grupp 1. 

Anledningen till att det inte fanns någon 

beräkning och tabell för grupp 2 var att hela 

populationen inte hade fått sina ansiktsuttryck 

kodade. Om ansiktsuttrycken för alla tjugo 

deltagares hade kodats så finns möjligheten att 

det skulle bli en korrelation för grupp 2 mellan 

den textbaserade detektionen och den detektion 

som baserades på ansiktsuttryck. 

 
Slutsats 

Resultaten visar att det inte gjorde en stor 

skillnad i att använda deltagarnas egna 

självskattningar och de kodade 

ansiktsuttrycken när korrelationen mellan 

dessa och det framtagna kodningsschemat för 

texten räknades ut. Det kan bero på att en 

grundligare kodning inte gjordes, men 

kodningen för ansiktsuttryck värderas trots det 

som ett värdefullt stöd. 

 
Textbaserad detektion kan vara svårare att 

använda, och få ett bra resultat av, än att 

använda vissa andra detektionsmetoder så som 

svettningar, puls, prosodi och ansiktsuttryck. 

Detta för att mycket av den känslomässiga 

konversationen försvinner i text. Resultaten 

stödjer att engagemang skulle kunna användas 

för att detektera frustration i textdialoger. Detta 

fungerar endast om engagemangnivån är 

tillräckligt hög från början. 

 
Frustrationsmätningarna visar att det finns en 

korrelation mellan upprepningar och 

oförståelse hos agenten med den hos 

deltagarna upplevda frustrationen, främst för 

de engagerade deltagarna men också i grupp 2. 

Det har även visat sig att engagemang har en 

tendens att sjunka då frustrationsorsaker 

uppkommer. Detta kan vara ett svar på hur 

användarens beteende påverkas av frustration, 

men det går inte att säga säker om det kan vara 

frustration som påverkar engagemang eller om 

det kan vara engagemang som påverkar 

frustration. 

 

Frustration är något som påvekar upplevelsen 

av chatten negativt.  Syftet med chatten i 

K2D2 är den ska fungera som en rast från 

spelet; hindra användarna från att tröttna och 

öka motivationen för matematik. Detta 

förhindras i de fall där agenten istället ger 

upphov till minskat engagemang. Denna studie 

stöder att agenten behöver utveckla sin 

förståelse i dialogen för att fungera bättre till 

dess tänkta syfte. 
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