
Projektgruppe:  

det ville sige sådan noget som en hel lille Avatar til en chatbot, eller give det et genkendeligt navn vil 

du mene er faktisk vigtige elementer? - 

  

Søren Riis:  

det ville jeg sige ja... 

  

Projektgruppe:  

I dens design? 

  

Søren Riis:  

det er helt klart sådan er det. Men en intuitive kommunikation der er i gang er… hvad skal man sige… 

fattet i ord, altså man ser den her og så tænker man på noget andet. Det der selvfølgelig også er, at 

man også prøver at sælge den indtil RUC, og hvis hver eneste gang man går ind på hjemmesiden… 

hvis der kommer der en fest… tingest op der så skal man også sige øhhh er det her smart?  

 

Projektgruppe: 

 ja  

  

Søren Riis:  

Gå lidt på kompromis at det også er en uddannelsesinstitution, uh, så man skal lige prøve at finde ud 

af, men øhhh det kan også være at... der er flere veje at gå… der er en måde at gå på der er at sige, 

RUC de har… de formere ret godt i den formelle information, men det kunne jo også godt være at 

man også havde interesse i en chatbot til det altså man jo fede information deraf. Man må lave et, ” 



two-faces” lidt på den eller et eller andet eller man bare kun kørt det på en anden måde skulle 

man… skulle man bare se på det… jamen hvornår popper den op.  

  

Projektgruppe: 

Ja 

  

Søren: 

Så inden man ligesom så kommer til dette spørgsmål om ”artificial intelligence” osv. er der masser af 

spørgsmål om ”human intelligence” og omkring hvordan man kan få rammesat denne her rapport 

opgørelse  

  

 Fint nok i har mailet det så begynder jeg nok at kunne levere et eller andet hvor man godt kan bruge 

”artificial intelligence” på at svare på noget der er rudimentært, lidt simple ting at sige som fest…¨ 

men jeg synes det er et sympatisk initiativ, og jeg tænker også at meget af det er er behov for noget 

af dene her sammenhæng det er, ligesom at sige, virkelig at få kortlagt det behov godt og hvordan 

folk de så… altså hvordan studerende i øvrigt prøver at finde den information, hvornår de kørte ud i 

den, og så er det selvfølgelig også at sige når folk integrere, hvilken erfaring har de så med chatbots 

altså selv prøve nogle chatbots af. Jeg har selv prøvet it par stykker og de er frustrerende når de ikke 

kender deres egne grænser, og man ligesom, bare får et dumt standardsvar eller den på en eller 

anden måde ikke konnekter dig til et eller andet videre, sådan noget bliver frustrerende. Det kan helt 

klart noget og den kan også blive bedre når man begynder at træne den, altså man følger den. 

  

Projektgruppe:  



Ja det har vi også tænkt over. Vi vil have en god chatbot vi vil ikke have en der siger ”hov det kunne 

jeg ikke finde ud af” 

  

Søren Riis:  

altså hellere det end det misviser ting. Hvis man arbejder i det space hvor den ser lidt cool ud og der 

er nogle gange hvor den ikke kan finde ud af noget så kunne det være sjovt at animere den på en 

sjov måde at den bliver pinlig eller sådan noget der eller man skriver et eller andet en at bare ”hov 

det kunne jeg ikke finde ud af”, altså komme med nogle sjove svar, ”Skal lige upgrades før jeg kan 

svare på det”. Man kunne lave lidt en ”gimik” omkring den robot så selv når den ikke kan give svar så 

er den lidt underholdende. 

  

Projektgruppe: 

 få lidt personlighed i den 

  

Søren Riis:  

ja lige præcis 

  

Projektgruppe:  

vi går videre til næste spørgsmål. Det er lidt mere om artefakter som chatbotten og de forskellige 

konsekvenser som vi selvfølgelig også skal snakke om. Måske kunne chatbotten stjæle jobs 

  

Søren Riis: 

 jeg tænker noget i tippen ville i det her for eksempel være at den overtog formalia og at den igen 

ville tale om eksamener ville der komme problemer hvis det ikke var korrekte informationer, og i 



bevæger jer ud i det her så i arbejde i det sociale rum som hvor der ikke er en specifik person eller 

ansat, hvor falsk information ikke betyder helt så meget eller forkert, så er man inde i en anden 

rammesæt omkring *ikke forståeligt*, og jeg tænker også at nogle gange har man ligesom en 

forståelse af, nogle gange er der en direkte konkurrence ændre steder. For det første er det at 

administration ikke lave så meget inde for det sociale område og for det næste er det også de folk 

der arbejder de er bare glad for at der kommer nogen da kan svare på nogle af de basale ting. 

  

Så nogle gange kan det også blive til en… arbejdsdeling man skal prøve at sigte mod, og denne her 

kan ligesom, tage *note-lavene tingene frugter* ? Og det betyder ikke at der ikke er behov for det 

men det, det betyder bare at der så ikke kommer folk der ud til de her ting. Så jeg tænker ikke i 

første omgang, og så tænker specielt når noget er så… så studerende osv så tænker man, man skal 

ikke… det er fint de tænker ik på sådan nogle overvejelser at det er fint at det kan have den type 

konsekvenser også på sigt med kunstig intelligens, så det er fint i tænker det ind i jeres rapport, men 

nogle gange der skal man også ligesom… man skal ud og have lidt erfaring med det - og så på det 

niveau, hvor det ikke er eskaleret så meget endnu og der er ikke så meget volumen, der behøver 

man ikke helt så meget… øh så er det fint man gør sig nogle overordnede tanker med nu går vi ud og 

prøver det af, for det kunne gå flere forskellige veje, det kunne faktisk også gå en vej, hvor det er en 

god supportfunktion for dem der er herude - og det kunne få flere studerende herud.  

 

Lærke:  

Ja.  

 

Søren Riis:  



Så lad mig også sige hvordan er det man balancerer hensynet til nogle ansatte, som måske også 

kunne varetage en anden form for funktion hvis nu ikke det her bliver en succes og så varetage et 

hensyn til alle de studerende som faktisk gerne vil herud… som føler - ikke rigtigt de får information, 

og så videre. Og det her det er jo sådan en robot der arbejder 24-7 altså den er også på om natten 

og… og så sådan helt basalt hvis jeg skulle organisere en fest herude så er det jo ligesom… et eller 

andet sted så skal jeg huske at gå over og sige det her og jeg vil leje et anlæg derovre og sådan noget 

der, så hvis man selv gerne vil pushe noget så er det også fedt at have den der.  

 

Lærke:  

Mmmh… ja. 

 

Søren Riis:   

Men jeg tænker etikken på den del af det er mindre… øhhh… er mindre øh… ah… 

 

Marius:  

 Vægtet.  

 

Søren Riis:  

Ja præcis… end at den kan risikere at lave på samme måde et uføre som hvis man går ind der og 

sørge for at den skal tjekke eksamensregler eller optagelsesregler og SU-regler og se om du har fået 

SU – ahhh det har jeg så ikke alligevel, shit! Æhh…  

 



Marius:  

Måske omkring sådan nogle ting så skulle man bare få chatbotten til at give dig et link til en side hvor 

du kan læse videre om det, så den ikke formidler informationen til dig.  

 

Søren Riis: 

Det er det. Altså i hvert fald når i er inde for det sociale der så kan det være… så kunne begynde at 

overtage noget hvor den skal være ligesom… igen, superviseret og man skal også igen… Det har 

været et gammelt problem også på mange store hjemmesider, det er at sige når der skal opdateres, 

der kommer nye regler… er det, måske står der noget med SU eller eksamensregler 10 forskellige 

steder på sitet, det er ikke nok man kun opdaterer det 2 steder.  

 

Lærke:  

Det er også et af chatbottens store problemer - det er vedligeholdelse, altså det er det der er 

sværest… så ja, det skal vi også tænke over. Det er nok en god ide jo bare at sådan give nogle links og 

være sådan: ’læs mere her’.  

 

 

 

Søren Riis: 

Yes. Og så hvis man kan sige noget af det der er en træning i, i en robot, i kunstig intelligens det 

beroer jo også på at der er datasæt som på en anden måde man kan… som er stabilt… (uklart)… 



ellers skal man ligesom slette dens hukommelse og så gentræne den og sådan nogle ting. Men klør’ i 

bare på… I behøver ikke bekymre jer så meget om etikken bare sig ’Søren har sagt’, hahahaha!  

 

Rasmus Thai:  

Ja nogle af spørgsmålene har du allerede sådan semi-svaret på, hvis man kan kalde det, men vi har jo 

en, hvad for nogle… hvad fremtiden er for chatbots, ifølge din mening - tror du?  

 

Søren Riis:  

Jeg vil måske lige bare kort gå tilbage til det andet punkt, fordi den måde er det måske fint og få… 

fordi etik det handler jo tit noget… det handler om vores værdier, og om det gør noget rigtigt og gør 

noget forkert og så videre. Og det i jo skal undgå, det er at gøre for meget forkert og men det… det 

er der jo så også vægter ind, så man ligesom kan omformulere jeres projektrapport, det er netop at 

sige hensynet til de studerende der gerne vil holde fester og alle de der ting… der kommer også en 

eller anden gæste professor på besøg - jeg har inviteret eller anden fra udlandet til at komme, så 

sidder der 2 forkølede studerende og det er også utilfredsstillende og det er også sådan lidt hvor 

man tænker ’okay, der var så meget man også kunne få ud af det der’… ikke ren og skær 

undervisning, men det der er også bare sådan noget ekstra… og ah okay så kommer en lige fra 

Rockwool og fortæller om bæredygtige egenskaber i det nye isolationsmateriale - alle dem der gerne 

vil lave noget om bæredygtighed, det er ikke noget der står inde i jeres kalender lige i første omgang, 

men det er et ekstra arrangement der foregår, og hvordan bliver jeg informeret om det her og sådan 

noget der.  

Så… så det er ligesom at tage det, så i faktisk går ind og løfter noget, går ind sådan positivt, så 

etikken er ligesom at sige også hvordan er det i imødekommer et behov både løfter noget socialt og 

løfter noget akademisk der ikke altid lige står i kalenderen. Og at i ligesom kan komme frem i skoene 



og sige det er her vi skal passe på med at gøre det, og det, og det. Vi har faktisk også noget positivt 

at byde ind med i forhold til etikken af det her. Og så efter corona og sådan noget kan man jo også 

skrive noget om og sige ’mange studerende og også andre har også… hvad skal man sige… et socialt 

behov når man ligesom været indefrosset i længere tid.’  

 

Lærke:  

Ja. 

 

Søren Riis:  

Yes. Så det med – var det chatbots på sigt? Men jeg tror… jeg tror min… min vurdering af det er at 

det kan begynde sikkert at løfte mere og mere men at de her robotter også skal trænes rimelig godt 

og så også være i stand til at på en eller anden måde sige fra når det kommer ud over deres 

kompetencer, og så også måske nogle gange videredirigere til et telefonnummer eller sådan noget 

der. Så nogen - det bliver jo i høj grad… det bliver jo både lavet fordi det er smart… det… du skal ikke 

sidde i kø på telefon og sådan noget, men det bliver jo selvfølgelig også lavet for at spare penge.  

 

 

Gruppen:  

Mmm, jaja.  

 

Søren Riis:  



Så… og der føler jeg bare nogle gange at man kommer ind i det der med discount, er der ikke en x 

telefon du kan snakke med – og den bliver bare ved med at give de der forkerte svar… og så står 

man bare… og hiver håret ud. At hvis man kender sine begrænsninger og opbagtingplan også følger, 

den her læring af værtintegrationer. At man lærer eller det man kalder en grafisk feltundersøgelse. 

Prøv at sæt dig ned, vi sætter 10 studerende og nu skal i finde efter den her information. Hvor er det 

de laver fejl henne, og se hvordan er det man kan træne den her maskine, maskine-læring. Så jeg 

tror godt det kan gøres, det er bare ikke så let.  

  

Gruppen:  

ja, vi har også tænkt at vi skal slet ikke have chatbotten til at selv at finde de svar, det er hardkodet 

svar. Så vi vil bare bygge den her forståelse op, så den ved sådan, hvad er det egentlig de spørger om 

her, og så har vi sat et specifik svar op. Så vi selv har styr på alt det der kontekst og sådan noget, så 

der ikke kommer noget forkert. 

  

Søren Riss: 

Yea.. shit (sagde han positivt overrasket). Det man bare kan spørger om den samme ting , på 

forskellige måder?  

 

Gruppen:  

Ja helt præcis!  

Søren Riss: 

Det skal man lige ”get your head around” hvis du skal finde det her, hvordan vil du så spørger om 

nogle studerende, man kan bare se der kommer 10 klare ting, det er det her du gerne vil finde ud af. 



Så i praksis vil du tage ud med brugerstillinger, vil det bare kommer ud. Altså det ville ikke være en 

eneste identiske måde det kommer ud på. Det er den type småting, der ville være svært.  

 

Gruppen:  

Lærke: Ja det er en vigtig del af det. Men ja vi har i hvert fald, den platform vi bruger har sådan en 

tool til at bygge AI op omkring formuleringer og sådan noget. 

Marius: Man skriver en masse sætninger til den og det er ligesom baseret på de sætninger og så 

finde en fællesnever, som den kan regne svar ud med.  

 

Søren Riss: 

Der kunne man også putte noget ind, i kan ligesom putte noget imperie ind til de her ting for at 

formuler det som i har. Den her bank af de varieteter af forskelle.  

  

Gruppen:  

Nu nævnte du noget etnografisk metode, vi har lavet nogle online servicer. Som den primære 

dataindsamling, er der andre former for dataindsamling du kan anbefalede  

Søren Riss: 

Det har jo mere den kvantitativ, det er jo at få karaktererne til at sidde som en flue på væggen, at få 

nogen til at interagere med den chatbot og se hvad de overhovedet kommer i gang: hvor er den 

henne, er den klarlig, nem at finde og hvordan chatbotten kommer frem og hvordan begynder de at 

interagere, hvor lang tid tager det? Hvorfor tog det 5min og ikke 1min? Fordi man ikke rigtig kunne 



få det til at virke, at man fik lidt mærkelig. Så man med flue på væggen, får det her flow, gør nu det 

her.  

 

Giver dem en command til de mennesker der ser den, hvor de bruger den, og få det noteret ned. Det 

kan gøre mange ting, netop præcis når man begynder at teste det på den måde du taler om, så er 

det ofte man har rimelig stor klarhed og lige præcis skal knappen sidde her eller her, den lille ting 

man tjekker. Ligesom overhoved at tjek på hvordan man fanden kommer man overhoved i gang med 

det her, er der nogen ting man kan gøre der. At man sætter sig lidt på tilrette, så det er bare som at 

sidde som fluen på væggen, der følger det vigtige. Så noter i feltdagbogen eller hvad man nu skal 

sige, en etnografisk undersøgelse, at finde noget på nettet, nogle tools til det.  

 

Gruppen:  

Ja nice. Du har svaret på alle spørgsmålene. Nu havde vi dig i STS , og så vil vi også prøve at finde ud 

af semesterbindingen til der ind fra. Hvorfor en chatbot i stedet for andre søgeværktøjer? Hvilke 

positive virkninger har en chatbot for til andre artefakter?  

  

Søren Riss: 

Hvis man taler om det første vi snakkede om, et søgeværktøj hvor man begyndte at have en samtale, 

kommunikationen kommer til at stå i centrum. Det med maskine og menneske integration, det er 

lidt omdrejningspunktet også i STS. Det kan man tag op og sige hvad pokker får de 2 ting, de 2 

systemer til at stå komparere med hinanden. Altså et computersystem og et menneskeligt system 

kommer ud i et eller andet kontekst, det er jo ikke standardiseret program på andre måder, man kan 

jo sige. Vi har jo som man kan sige en mere homogen tankegang. Det er studerende der har 



uddannet sig noget til computer og er mellem 20-30 eller sådan noget der med homogen stadigvæk. 

Gør sig nogle tanker om hvordan det er at signeter en chatbot med en pensionist eller sådan noget. 

 

 Det er bare sådan nogle ting der bryder lidt sammen, der er allerede meget der fungerer på andre 

måder. Og så er der noget omkring med at få det til at fungere den her teknologi, den plumper ind i 

en kontekst man ikke er vant til at bruge den. Så i universitetet lyder sådan den etiske del er 

interessant men hvor man også siger der er et behov for de studerende også forventer en service 

måske 24/7 og tager noget op omkring det. 

 

 At der er behov for det, at der ligesom er nogen der kan tag respondere og sige det er det vi siger 

socialty delen skal udføre, hvilken rolle universitet skal spille. Hvordan vi allerede bruger de 

eksisterende midler. Altså man kan også bare have en hotline hvor folk sidder og hvor universitet 

skal svare, med den her nye teknologi, egentlig for at byde mere service men også kan optimere på 

den og så også reducer på området omkostninger så det er også nogen sammenkomstmæssige 

hensyn som man tager ind der.  

Som sagt hele det her med at systemer om synstestet og samfund for den visse teknologi. Hvad 

pokker man gøre det for at det her til at hænge sammen, skal man næsten tag robot for at få 

robotten til at svare eller få robotten til at lære at tænkte nogen helt mærkelige sætninger, som er 

den måde vi taler sammen. Igen kan man nogen gange kan man også bare optage, hvis computeren 

kunne lydoptage. Så er der nogen sætninger der bliver vendt om som ”ååååhh” ”arhhhh” hvordan 

skal man jo gøre det? Det er have noget båndet til alle folk kan se hvor komplekse det er her er. 

Måske skal man støtte nogen sager med chatbots, hvor der allerede er bygget noget op i noget 

sprogforståelse. Så i ikke behøver at lave det fra scratch.  

Gruppen:  



Det er jo det. Man kan heldigvis indplante noget info så den ligesom har noget basis. Vi har også 

snakket om, at måske indplanter så den kan hyggechatte med chatbotten. Så det ikke kun er praktisk 

information, så vi ville spørger om det ville være en forstyrrelse eller også burde være en positiv 

ting? 

Søren Riss: 

Jaja, det er noget godt at tænke på hvilken case, hvilken retning det er. Vil det udfylde, hvis den 

måske havde humor, hvordan programmerer den det ind, joker den tilbage, det ville være sjovt at 

chat med den. Men hvad var det igen for et hovedformål, der ville være formålet at sige, man kan 

nogle gange godt have lyst til fordrive tiden, kommer op med noget sjovt, kommer op med nogen 

links, hvad er det for et wire der kommer ind der. Det kunne godt være den lige, at den ved et eller 

andet nyt der er kommer ud på nettet, har du set den her video, der er nok ikke fest på RUC i aften 

men der er så fest i København. Den kunne komme med noget alternative, et eller andet, den kunne 

også hjælpe os med at organisere nogen fester, og hvis den gjorde det, vil der også være nogen 

reminder funktioner der kunne være i den. De folk der syndes det er interessant, popper den op, der 

er et eller andet interval, det kunne også være fedt nok set fra installationens side, at huske at rydde 

op.  

Gruppen:  

Der skal man også passe på støjniveauet ikke forhindre, at den siger der er fest. 

Søren Riss: 

Så skal man give den en spillebane, eller måske nogle tidspunkter hvor den er mere aktiv. Det kan 

også være den kan høre, hvornår der er forelæsninger, who knows. Det kan godt være den kan høre 

en eller anden baggrund forelæsning, der er et eller andet monoton der kører. Sådan nogen ting. 

Men det med at forstå en kontekst, det er interessant, menneske teori delen, som i også har med at 

interfeifes* . 



*ikke forståeligt  

  

 


