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”Jeg fornemmer på dig, at du
fagligt er interesseret, og gerne vil
det.”

”Hvad er det for en
erhvervsuddannelse som du vil tage
EUX’en sammen med?”

”Hvilken kategori på optagelse.dk
skal jeg ind på?”

”…er det en ungdomsuddannelse?.

”Kan du uddybe, hvad det er for
handicap-tillæg, du har brug for?.”

”Er det udviklingshæmmede du gerne
vil arbejde med?”

”Ved du hvornår det er, så jeg ved
hvor travlt jeg har?”

”Skal jeg tage kontakt til en skole og
så skal de kigge på det?

”Hvad er det for en uddannelse, du
gerne vil søge ind på?”

”Hvad er det du tænker
med det?”

”Men hvis jeg laver en aftale inden, er
det så ikke noget med at man kan
springe grundforløb 1 over og starte
direkte på grundforløb 2?

”…men har ikke fået et svar, er
det muligt at i kan genåbne
den?”

Hver cirkel repræsentere et emne i enten vejledning eller informationsdelen af chatten. Ordene i cirklen er de mest
distinkte ord for emnet, og størrelsen på cirklen passer cirka med størrelsen på emnet, relativt til de andre. Under
emnerne er udvalgte citater fra hhv. vejledning og information.
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VEJLEDNING

61%

INFORMATION

49%

41%

Af samtaler

Af samtaler

10%

Af tid

34%
Af tid

Af samtaler
Af samtaler er primært informationsgivning

Af samtaler er primært vejledning
En gennemsnitlig vejledningssamtale
varer 21 minutter og 10 sekunder

Kan hverken karakteriseres
som vejledning eller
information.

Samtaler på samlet færre end 20 ord er sorteret fra, samt samtaler hvor den vejledningssøgende
forlader dialogen inden der er blevet stillet et spørgsmål.

En gennemsnitlig informationssamtale
varer 17 minutter og 16 sekunder
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Hvad er en chatbot?

Input

Analyse

Output

Naturligt sprog

Kunstig
Intelligens*

Naturligt sprog

Natural Language Processing

Bruger

Artificial intelligence. the theory and development of computer systems able to
perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception,
speech recognition, decision-making, and translation between languages.
- Oxford Dictionary
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Regel-baseret chatbot
Input
Hvornår er der deadline for Kvote 2 ansøgning til statskundskab på Aarhus Universitet ?

Et tidspunkt, som er en deadline på kvote 2 ansøgning til statskundskab på Aarhus Universitet

Type

Uddannelse

Sted

deadline

Kvote 2
ansøgning

Statskundskab

Aarhus
universitet

15. marts

Kvote 2
ansøgning

Medicin

Københavns
universitet

15. marts

Kvote 2 svar

Antropologi

Syd dansk
universitet

26. juli

Output
Der er frist for kvote 2 ansøgning til statskundskab på Aarhus universitet den 15. marts
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Regel-baseret chatbot
Input
Hej, jeg ved ikke hvad jeg skal vælge, kan du hjælpe?

Vælge hvad?
Hjælpe med hvad?
Kan jeg hjælpe?

Ja…? Måske nej?

Output
Hej, undskyld jeg forstår ikke helt hvad du siger, vil du lige prøve igen?

8

Generativ Chatbot
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Generative chatbots
Input
Hej, jeg ved ikke hvad jeg skal vælge, kan du hjælpe?

Hey
Velkommen
Hej
Goddag
Godaften

tak
jeg
det

vil
kan
måske

kan
jeg
vil

hjælpe
hvis
fortælle
godt

hvor
hvem
forstå
hvad

hvad
hvor
hvornår

gammel
studere
søge
tænker

du
er

du
er
?

Output
Hej, det kan jeg godt forstå. Hvor gammel er du?
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Generativ Chatbot
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Generative chatbots – Eksempel fra GPT-2
I don’t know what kind of education to take. Can you help me?
Yes, are you currently studying?
Input dialog
Genereret dialog

Yes, and why? Yes, I’ve recently finished a degree in accounting.

Lidt mærkeligt
formuleret, men rimeligt
nok spørgsmål

Yes, I understand you’re trying to get a job?

Den prøver at lære
mere, selvom den er
lidt akavet

Yes.

Dét er et mærkeligt spørgsmål

Yes, I want to know more about you. Where you come from? How did you get here?
Well, this seems a little crazy, but… you… I need to tell you something. You see, you don't have any
friends. I mean, I've been to the movies a few times and have seen you dancing with these girls, but
nothing else. What kind of a friends will you be making up for all of this? Can you please take me to
lunch tonight?
Fri fantasi

Løgn

I mean, really? Would you even be able to make a meal? I mean I'm only in your
basement now, I don't think you can cook. I see, okay. Well come here, sit down on
this couch… and just stare at me. You know, since you're going to take me to lunch in
the first place, you might as well enjoy the company.

Baseret på OpenAI GPT-2 776M parameter model via Talktotransformers, PyTorch og HugginFace

Skummelt
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GENERATIVE CHATBOTS
Prøvede at yde vejledning
i de første par beskeder.

Stillede uddybende spørgsmål.

Konstruerede altid sammenhængende
sætninger

Kender ikke fakta

Har meget svært ved at holde sig
til emnet
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REGELBASEREDE
CHATBOTS

GENERATIVE
CHATBOTS
Prøvede at yde vejledning
i de første par beskeder.

Kan ikke yde vejledning

Kan kun give svar

Stillede uddybende spørgsmål.

Konstruerede altid sammenhængende
sætninger

Har et fast udvalg af sætninger

Kender kun fakta

Kender ikke fakta

Har meget svært ved at holde sig
til emnet

Kan kun svare på udvalgte emner

Hver teknologi til sin anvendelse!
Regelbaserede chatbot findes i dag og er gode til fakta
Generative chatbots arbejdes der på, men der er ikke umiddelbart en løsning på hvordan de skal forholde sig til fakta
Måske der kan laves en smuk hybrid, men den findes ikke i dag, og der er ingen kendt plan for det.
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VILD FREMTIDSSPEKULATION
(og lidt økonomi teori)
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Hvad sker der når vejledning møder en chatbot?

Teknologi som vi har
set i dag, primært
informations-siden af
vejledning i dag

AUTOMATISERING
/MEKANISERING

Øget fokus på højværdiopgaver

Lidt abstrakt i det her
”Prisen på en times
vejledning”

Vejledning på Aarhus
universitet?

PRODUKTIVITET

PRISFALD

ØGET
???
EFTERSPØRGSEL

TRE INDRØMMELSER:
1. Det kan også være det slet ikke
virker med chatbots, det ved vi ikke
endnu.
2. Det her kommer til udtryk i en samlet
økonomi, aldrig på en den enkelte
arbejdsplads.
3. Ingen ved hvor hurtigt det går, men
det sker helt sikkert ikke i morgen (nok
snarer 5-10 år eller mere)
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OPSUMMERING
CHATBOT

Der er teknologier i dag og flere på
horisonten der kan bruges i
vejledning, og det kan understøtte
vejleder og øge deres produktivitet
ved f.eks. At tage nogle af
informations-opgaverne.

MERE VEJLEDNING

Der er efterspørgsel på mere
vejledning, f.eks. På flere
institutioner der aldrig har ydet
digital vejledning før.

NY VEJLEDNING

Teknologien tillader også helt nye
former for vejledning f.eks. Via nye
vejledningsværktøjer.
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